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Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 
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Desa. Marilsen Andrade Addário
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                        Plenário 02 - 14:00
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Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013349-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PLANTONISTA CÍVEL 

PROCESSO n. 1013349-49.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 23.129,11 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: MARIA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) AUTORA ACERCA DA DECISÃO ABAIXO 

TRANSCRITA DECISÃO: VISTOS, ETC. Inicialmente, elucido que a demora 

na prolação de decisão judicial na presente demanda foi decorrente do 

fato de o causídico que protocolou a peça, às 11h38min., ou seja, em 

regime de plantão judiciário, não ter contatado o Gestor Plantonista 

informando-o acerca da distribuição, como também esta magistrada não 

recebeu no email funcional qualquer alerta do protocolo da presente. De 

qualquer maneira, analisando os termos da demanda, entendo necessário 

a emenda da peça exordial a fim de que a parte autora colacione ao feito 

documentos indispensáveis para a análise da liminar, eis que menciona 

que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua 

residência em decorrência da existência de um parcelamento "em aberto" 

de cerca de nove mil reais, todavia, não comprovou a ocorrência nem de 

uma e outra hipótese. Isso, pois, não há prova da suspensão e tampouco 

do motivo que a ensejou, razão pela qual faculto a parte autora que, no 

prazo de 24 horas, colacione os documentos necessários ao feito. Sem 

prejuízo, considerando o retorno do expediente forense, distribua-se para 

a serventia competente, devendo ser remetido o processo à análise do 

magistrado natural para as providências que entender cabíveis. Às 

providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 

20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013349-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1013349-49.2020.8.11.0041. VISTOS, 

ETC. Inicialmente, elucido que a demora na prolação de decisão judicial na 

presente demanda foi decorrente do fato de o causídico que protocolou a 

peça, às 11h38min., ou seja, em regime de plantão judiciário, não ter 

contatado o Gestor Plantonista informando-o acerca da distribuição, como 

também esta magistrada não recebeu no email funcional qualquer alerta do 

protocolo da presente. De qualquer maneira, analisando os termos da 

demanda, entendo necessário a emenda da peça exordial a fim de que a 

parte autora colacione ao feito documentos indispensáveis para a análise 

da liminar, eis que menciona que houve a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica em sua residência em decorrência da existência de um 

parcelamento "em aberto" de cerca de nove mil reais, todavia, não 

comprovou a ocorrência nem de uma e outra hipótese. Isso, pois, não há 

prova da suspensão e tampouco do motivo que a ensejou, razão pela qual 

faculto a parte autora que, no prazo de 24 horas, colacione os 

documentos necessários ao feito. Sem prejuízo, considerando o retorno 

do expediente forense, distribua-se para a serventia competente, devendo 

ser remetido o processo à análise do magistrado natural para as 

providências que entender cabíveis. Às providências. Cuiabá/MT, 20 de 

março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 1/2020-GAB

O Doutor Claudio Roberto Zeni Guimarães, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá – Núcleo de Cartas Precatórias, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando a declaração pública de pandemia decorrente do COVID-19 

(Novo Coronavírus);

Considerando as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjuntas/TJMT 

n.s 247/2020, de 16/03/2020, e 249/2020, de 18 /03/2020, bem assim os 

termos do Ofício n. 391/2020- PRES/TJMT;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 o atendimento aos advogados, membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública, no Gabinete e na Secretaria 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Núcleo de Cartas Precatórias, 

será realizado por telefone, e-mail funcional ou pelo aplicativo whatsapp, 

inclusive seu modo de videochamada.

Art. 2º Para tratar de assuntos relativos à Secretaria da unidade 

jurisdicional, deverá ser efetuado contato através do e-mail: 

cba.cp1civel@tjmt.jus.br, ou pelos telefones 65 99990-2861 e 65 

9.9631-5140.

Art. 3º Para tratar de atos de competência do Gabinete do juízo, deverá 

ser efetuado contato através do e-mail: lorena.mamedes@tjmt.jus.br, ou 

pelos telefones 65 99953-5619 e 65 99924-9200, registrando que, em 

eventual necessidade, o contato com o Magistrado poderá ocorrer pelo 

telefone ou whatsapp, inclusive seu modo de videochamada.

Art. 4º Os atendimentos ocorrerão durante todos os dias de expediente 

forense ordinário, das 12h às 19h.

Art. 5° As dúvidas decorrentes da intepretação desta Portaria, ou 

eventuais omissões, serão sanadas pelo Gabinete do juízo.

Art. 6° Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
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 Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Juiz de Direito

 

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1389776 Nr: 6513-14.2019.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CLEVELANDIA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A, TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEONIR EDVARD FONSECA 

VINCENSI - OAB:OAB/PR 17.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DEFIRO o pedido de VISTA formulado pela SÍNDICA às fls. 474.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000433-52.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA ALIANCA 

(REU)

CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA, (REU)

LETÍCIA DE FREITAS (REU)

JUAREZ PRAXETES DE FREITAS, (REU)

JUNIOR (REU)

DIDI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Certifique-se quanto à 

tempestividade do recurso de embargos de declaração opostos no 

id.29856882. Sendo tempestivos, INTIME-SE a parte embargada, nos 

termos do artigo 1.023, §2º, do CPC, para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias,. Transcorrido o prazo, colha-se manifestação do 

representante do Ministério Público, nos termos do art. 178, III, do CPC. 

Após, conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1049563-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA (AUTOR(A))

ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

 

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

na pessoa de seus Advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias 

especificar as provas que pretendem produzir. Cuiabá, 20 de março de 

2020. Amanda Meira Florentino Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030234-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DO NASCIMENTO SERAFIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, a parte executada foram intimadas da decisão de ID 

29102071 em 13.02.2020, por intermédio do DJE nº 10677, deixando 

transcorrer "in albis" o prazo. Pelo que, em cumprimento ao item 2 da r. 

decisão de ID ID 29102071, impulsiono os presentes autos, para intimação 

da parte exequente, na pessoa de seu Advogado para manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001288-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAS GRACAS VINHAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (REU)

LUIZ CARLOS TICIANEL (REU)

AROEIRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL CORREA BEZERRA OAB - MT8670-O (ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, para ciência da diligência negativa 

de ID nº 30257716, e manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-87.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MST - MOVIMENTO SEM TERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GRILEIROS, POSSEIROS, AMEAÇADORES, TRAFICANTES DA REGIÃO E 

TODOS E QUAISQUER QUE QUEIRAM MOLESTAR A POSSE DO AUTOR 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MSA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES ACOMPANHADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ 1000253-87.2020 Vistos etc. Trata-se 

de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta por ANTONIO 

MIGUEL SABINO FILHO, em desfavor MOVIMENTO DOS SEM TERRA – 

MST, MOVIMENTO DOS TRABALHADORES ACAMPADOS – MSA e 

OUTROS, conforme preâmbulo da inicial. Afirma que exerce a posse 

mansa e pacífica de uma área de terra situada no Município de Porto 

Espiridião, Estado de Mato Grosso, denominada FAZENDA CALIFÓRNIA, 

com 5.856,0000 ha (cinco mil oitocentos e cinquenta e seis hectares), 

devidamente registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Porto 

Espiridião, Livro nº 02, Ficha 01, matrícula n. 661. Alega que, desde o mês 

de maio de 2019, vem recebendo ameaças de ocupação do seu imóvel por 

parte dos requeridos. Afirma que chegou a ser ferido com uma faca por 

um dos requeridos e, inclusive, correu risco de vida após ser alvejado por 

disparos de armas de fogo em dezembro/2019. Em ambas as 

oportunidades o requerente lavrou boletim de ocorrência. Assim, temeroso 
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de que os requeridos cumpram a promessa e efetivem a anunciada 

invasão, o autor requer liminarmente a concessão de interdito proibitório e, 

ao final, a procedência da presente demanda A inicial foi instruída com os 

documentos constantes nos ids. 29539965 a 29540104. Remetidos os 

autos ao MPE, através do parecer encartado no id. n. 30273332, o i. 

Promotor de Justiça recomendou o deferimento da liminar, com a 

concessão de interdito proibitório. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme a intelecção do art. 561 do CPC c/c o art. 567 do mesmo diploma 

legal e pacífico entendimento jurisprudencial, para que a positivação do 

pedido da autora prospere ela deve comprovar: o exercício da posse e o 

justo receio de serem molestado. Com relação ao pressuposto posse é 

importante ressaltar que a posse a ser protegida é a posse pública, 

reconhecida pela comunidade e de boa-fé. Nos autos em comento, a 

autora demonstrou o exercício longevo e regular da posse, em cognição 

sumária não exauriente, através de comodato da área para criação de 

gado. (id. 29539970) Além disso, verifica-se a juntada de relatório de 

Assistência Zoofitosanitária do INDEA/MT, Autorização provisória de 

Funcionamento Rural, Saldo e Controle de Animais emitido pelo INDEA, 

Contratos de Parceria Pecuária, recibos de produtividade, matrícula do 

imóvel, as certidões negativas de débito perante a Receita Federal, 

IBAMA, comprovação de Inscrição Estadual, certidão de cadastro na 

SEFAZ e protocolo no CAR comprovam a propriedade do imóvel, bem 

como a posse de boa-fé e justo título. O justo receito da moléstia resta 

comprovado através de dois boletins de ocorrência lavrados por ocasião 

das ameaças perpetradas pelos requeridos tendo como pano de fundo a 

ocupação da área (ids 29539974 e 29539975). Desta forma, uma vez que 

as provas documentais carreadas nos autos são suficiente para 

comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os requisitos do art. 561 

do CPC, bem com a efetiva ameaça à posse da autora, acolho o parecer 

ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em favor da parte autora, sobre o 

imóvel descrito na inicial. 1 – Expeça-se MANDADO PROIBITÓRIO. 2 – 

Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por 

pessoa, no caso de descumprimento desta decisão. 3 – CITEM-SE os réus 

encontrados na área, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 564, do Novo Código de Processo Civil e 

INTIME-OS da presente decisão. Consigno, desde já, que o Oficial de 

Justiça deverá identificar as pessoas, qualificando-as na certidão, na 

medida do possível. 4 – EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 

não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias. 5 – Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 6 – Dê 

ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com 

volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. 7 – 

INTIME-SE os autores desta decisão e para que tomem providências para 

dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para 

tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e 

outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 

554, §3°, do CPC. 8 – Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 9 – 

Dê ciência desta decisão à Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo 

em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que 

regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de 

posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), 

ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019, ressaltando que 

por se tratar de mandado meramente proibitório, é desnecessária a 

intervenção da SESP no seu cumprimento. 10. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000433-52.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA ALIANCA 

(REU)

CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA, (REU)

LETÍCIA DE FREITAS (REU)

JUAREZ PRAXETES DE FREITAS, (REU)

JUNIOR (REU)

DIDI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço nº 

001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE AUTORA para se manifestar 

quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.023 CPC. 

Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1044318-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO BARBOSA DE OLIVEIRA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLEUZA CARDOSO DE CASTRO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que procedo ao impulsionamento do processo 

para INTIMAÇÃO da Parte AUTORA para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, 

bem como, O PEDIDO CONTRAPOSTO. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1033415-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO ARTUZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VILELA RAVANELLO OAB - MT21360/O (ADVOGADO(A))

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBE DE CASTRO PATRICIO (REU)

RÉUS INCERTOS, AUSENTES, DESCONHECIDOS E TERCEIROS 

INTERESSADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Intimem-se a partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam 

produzir. Decorrido o prazo, renove-se vista ao Ministério Público. Após, o 

feito será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003885-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAKLLEY CRISTIAN MORAES (REU)

NASLEY VITORIA FERREIRA (REU)
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ALICE RODRIGUES DE SIQUEIRA (REU)

JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA DIAS ZANIN CREPALDI DE BARROS OAB - MT21292-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Intimem-se a partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam 

produzir. Após, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171713 Nr: 40869-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, VALTER 

CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

VALMIR VANI DE OLIVEIRA, ADEMIR PEREIRA CUNHA, DEMAIS 

POSSEIROS, DANGELO FERNANDES VIEIRA, JUNIOR DE SOUZA DOS 

SANTOS, ADILSON VICENTE FERREIRA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

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

HELITON DA SILVA DELFINO, JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA, 

TATIANE FRATA, ALESSANDRO PIMENTEL DA SILVA, FABIANO INACIO 

DE ALMEIDA, VALDECIR CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VANDERCI SALA 

MORENO, LUCIANO DE LIMA MATOS, MARCELO EDSON DOS SANTOS, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MANUEL EDSON DOS SANTOS, LUIZ 

CARLOS GRAF, CELIO APARECIDO CASTURINO, ANDERSON RONDON, 

GILBERTO SANSÃO, CLAUDIO ROBERTO CONTI, SEBASTIÃO 

MARCHILITS, IRENE FERNANDES COSTA PEREIRA, CLAUDINEI NORATO 

DA SILVA, LORI CLER CAMILO, FÁTIMA APARECIDA CASTRIANI PEREIRA, 

ANTONIO MARCOS NORATO DA SILVA, JONAS TABORDA, WALISSON 

OLIVEIRA PEREIRA, TEREZA LEMER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA, MARIA LUCIA DE LIMA RAMOS, 

CLEVERSON DA SILVA QUIRINO, JOSE DE AZEVEDO, WILSON JOSE 

AMORIM DA SILVA, GEICE RAFAEL DE AZEVEDO, ELEANDRO BATISTA, 

JOSÉ LISBINSKI, NATEL VASSELECHEN, VANDERLEI AFONSO DE 

CARVALHO, ADRIANA SOARES BITENCOURT, GIDIONE TEDARDI 

VASQUES, DEUSDETE LOPES, ALOISIO PETERSON, JOSÉ BEZERRA DE 

SOUZA, WILIAN FERNANDES CAVALHIER, NILVA DE FÁTIMA PEREIRA, 

SUELI BISPO FELIX, CARLOS ALBERTO DE FREITAS FERREIRA, MATEUS 

MACHADO, AMARILDO FAUSTO DE FREITAS, SIDINEI PAULO MEYER, 

ANDERSON JUVINIANO DE LIMA, ARNALDO SEBASTIÃO DA SILVEIRA, 

AYRTON SENNA CAMILO TOSO, RUTE MARIA POTHIN, SILVANE 

JUVINIANO DE LIMA, ANDREIA JUVINIANO DE LIMA, JANES VANCIR 

CÂMARA, GILSON ALBERTO CÂMARA, ZILDA BRAGA DA COSTA, 

ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT, IVO ETORE BALSAN, IVAR PEDRO 

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

GINES, NELSON PEREIRA DA SILVA, LUCINEI BARBOSA DE LIMA, ALINE 

KELLY RODRIGUES, WESLEY FRANCISCO DA SILVA, ENEIDE PAULO DA 

SILVA, TIAGO RIBEIRO BITENCOURT, AXIEL VIEIRA, KARINA CRUZ 

AZEVEDO, VALDIR MARGATTO, EURICO BORCK FLORES, NAIR 

RODRIGUES MARINS, MARILENE ARAÚJO DE SOUZA, ROBERTO MIGUEL 

CÂMARA, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MANOEL 

DA CRUZ MAGALHÃES, EDSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO, DIOGO 

SCALZER DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO, NAIR 

MARTINS GINES, ERNESTINO DE OLIVEIRA, MANOEL SOARES 

BITENCOURT, SIDNEIA RIBEIRO BITENCOURT, ANGELICIA DE MEDEIROS 

MARTINS, CARLA FELIX FERREIRA, SILVANO SOARES BITENCOURT, 

LEANDRO ALARCON, ANA MARIA VIEIRA DO ROSÁRIO, IZAIAS DA 

SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS 

DA GLEBA SOL NASCENTE, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA MELHOR

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

GOMES - OAB:20.238, KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

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

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

 Vistos etc.

Acolho, in totum, o parecer ministerial de fl.1582/1582-v, por conseguinte, 

determino:

A expedição de carta precatória para o fiel cumprimento da decisão de 

fl.1557 por oficial de justiça, devendo a parte autora autorizar que o 

requerido retire seus bens, no prazo de 05(cinco) dias.

Com relação ao pedido de tutela de urgência consistente na busca e 

apreensão dos semoventes (bovinos) que ainda se encontram na 

propriedade, nomeando o autor como fiel depositário (fls.1563/1567), 

INDEFIRO-O, uma vez que a parte não trouxe documentos que 

comprovassem os alegados atos de vandalismo e danos ambientais.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173692 Nr: 41618-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA

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

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

OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que figuram como partes JAJ 

CONSULTORIA LTDA e WELBER COSTA BAIMA.

As partes aportaram pedido de homologação de acordo com o fito 

extinguir a execução, conforme fls.272/272-v.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Nos termos dos artigos 3º, §3º e 840, ambos do Código Civil, a 

composição amigável deve ser estimulada pelo magistrado, e é lícito às 

partes transacionarem para por fim a demanda em qualquer fase 

processual.

Assim, não havendo óbices para a homologação do acordo, a extinção da 

execução é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Isto posto, com base no art. 840 do CC, e 487, III, do CPC, HOMOLOGO, 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo de 

fls. 272/272-v celebrado entre JAJ CONSULTORIA LTDA e WELBER 

COSTA BAIMA; por conseguinte, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Expeça-se o competente alvará para liberação dos valores bloqueados em 

favor do exequente.

Custas e honorários conforme acordado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os procedimentos 

de praxe.

Intimem-se as partes, via DJE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1210424 Nr: 8541-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES, LENA GLÓRIA 

VARANDA VENTRESQUI GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MINI 

PRODUT RURAIS SESMARA DE CAETANO DA C. MONTEIRO, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES 

- OAB:3321/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 6 de 394



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a regularização do pedido de fls.665/666-v, abro vista 

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

Com a manifestação do Parquet, façam-se conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1285555 Nr: 3438-98.2018.811.0041

 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: NELSON BATISTA ALVES JUNIOR, JUNIEL DE FREITAS 

PEREIRA, WAGNER FRANCO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO TICIANEL

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

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

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

OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

atenção ao art. 1º, §4º, da Portaria-Conjunta N. 249, de 18 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.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1459040 Nr: 3392-41.2020.811.0041

 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: JOAO BOSCO VITAL DA SILVA

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

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

OAB:9266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta a distribuição dependencial, proceda a serventia deste 

juízo o apensamento destes autos ao feito de n. 29103-34.2009.811.0041 

– Código n. 393658, no qual trata de litígio coletivo de terra rural, e em 

seguida, ouça-se o representante do MPE, nos termos do art. 178, III, do 

CPC/2015 e, após, imediatamente conclusos para análise do pedido liminar.

Às URGENTES providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404477 Nr: 35883-87.2009.811.0041

 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: NEURI CARLOS FREDERICH SECCHI, GEOVANE SECCHI, 

JULIANA SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, 

THERESE FRANCES ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - OAB:, 

ISAIAS GRASEL ROSMAN - OAB:8265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP

 Vistos.

 Trata-se de ação anulatória de registro imobiliário proposta em 22 de 

junho de 2009 por NEURI CARLOS FREDERICHI SECCHI, GEOVANE SECCHI 

E JULIANA SECCHI, contra EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI.

Em manifestação de fls. 601, as partes informaram nos autos que 

realizaram um acordo extrajudicial, bem como, solicitaram a extinção do 

cumprimento de sentença.

Eis o relatório. Fundamento e Decido.

Nos termos dos art. 840, do Código Civil, a composição amigável deve ser 

estimulada pelo magistrado, e é lícito às partes transacionarem para por 

fim a demanda em qualquer fase processual.

Assim, tendo em conta que o débito foi quitado conforme fls. 601, a 

extinção da execução é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Assim, nada justifica a manutenção deste feito, razão pela qual, com 

fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA A EXECUÇÃO.

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

procedimentos de praxe, sem custas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920529 Nr: 43760-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CÂNDIA, JULIO FLÁVIO CANDIA, 

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, JUSSARA HELENA DANTAS CÂNDIA, 

ESPÓLIO DE HELDER CANDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE DE TAL, JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - OAB:23214/O, DENIZE 

MARIA MAMEDE DE ARRUDA - OAB:19.282/O, FELIPE ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:12028/MT, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - 

OAB:16.635, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10102, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Vistos etc.

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

fl.575, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022951 Nr: 33373-91.2015.811.0041

 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: JÉSSICA PERES BUCAIR

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

ALBINO DA SILVA DUQUE, JOCINIL MARQUES DA SILVA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ELISABETH 

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

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

 Vistos.

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

atenção ao art. 1º, §4º, da Portaria-Conjunta N. 249, de 18 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.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120931 Nr: 19189-96.2016.811.0041

 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: EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE BRITO, ALTAMIRO R. 

GUIMARÃES, LEITÃO, JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, JOÃO BETIL RIBEIRO, 
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ANTONIO PEDRO PINTO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., RENATO GONÇAVES FERREIRA, 

BALTAZAR MARCIANO DE OLIVEIRA, MANOEL PINHEIRO DA SILVA, 

ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS BOA VISTA DOIS, IRACY DIAS 

MACIEL, MARCOS VINICIUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CLAUDIO 

PROCOPIO DE FIGUEIREDO, RENATO A. FERREIRA, JOAO BOSCO DE 

ARAUJO, LEONIL DE ARRUDA RIBEIRO DOS SANTOS, RAQUEL SOARES 

DOS SANTOS, JOSE DOMINGOS DE ARAUJO DE CARVALHO, JOSÉ 

PRAXE DE SOARES, FLORDELIS A. CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE KOBERSTAIN 

MOREIRA DA SILVA - OAB:21686, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, LUCIANA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B

 Vistos.

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

atenção ao art. 1º, §4º, da Portaria-Conjunta N. 249, de 18 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.

 Intime-se.

 Às providências.

 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 ao art. 1º, §4º, da Portaria-Conjunta N. 249, de 18 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.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036225 Nr: 39696-15.2015.811.0041

 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: PEDRO JACYR BONGIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS 

SEM TERRA-MST, JOSÉ VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, 

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO JACYR 

BONGIOLO às fls.1024/1027, em face da decisão proferida à fl.1022, a 

qual acolheu a cota ministerial e determinou providências a fim de dar 

ampla publicidade ao litígio.

 À fl.1098 a Defensoria Pública apresentou contrarrazões de forma 

genérica.

Parecer do Ministério Público às fls.1.101/1.102.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Sendo tempestivos, recebo os presentes Embargos de Declaração para 

discussão. Infere-se dos argumentos expostos que o embargante na 

realidade não pretende sanar qualquer omissão/contradição ou 

obscuridade.

O que na verdade pretende é trazer justificativas para embasar sua 

intenção de não dar publicidade ao caso pelos meios determinados na 

legislação.

Claramente não se tratam de Embargos de Declaração opostos nos termos 

do art. 1.022 do CPC, ainda que se fale em efeitos infringentes.

Destarte, REJEITO os embargos de declaração ofertado pelo embargante, 

uma vez que não há omissão/ contradição ou obscuridade a ser corrigida 

na decisão de fl.1022.

Em tempo, advirto às partes quanto à prática de atos processuais 

revestidos de cunho MERAMENTE PROTELATÓRIOS, os quais serão 

considerados como ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, passível de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Determino o integral cumprimento da decisão de fl.1022.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045975 Nr: 44343-53.2015.811.0041

 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: ABADIA APARECIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RAIOL DE ALENCAR, JURACY 

EPIFÂNIO DA SILVA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLYN PEDROSO DE 

ARRUDA MOURA - OAB:17.038/MT, JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA - 

OAB:MT/7.436, RODRIGO REIS COLOMBO - OAB:12868/MT

 Vistos.

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

atenção ao art. 1º, §4º, da Portaria-Conjunta N. 249, de 18 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.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069943 Nr: 55371-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARLENE CARMELITA DUQUE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMITERIO NOSSA SENHORA DA GUIA, 

MARIA JULIANA METELO DE ALMEIDA, FERNANDO METELO GOMES DE 

ALMEIDA

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

OAB:14956/MT

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

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

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

DAUFENBACH - OAB:5325/MT
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 Vistos.

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

atenção ao art. 1º, §4º, da Portaria-Conjunta N. 249, de 18 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.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1281657 Nr: 2306-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA 

GLEBA RIO DO OURO, AILTON DE SÁ, ADRIANO TOMAZINI, MARINEZ 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, LUCILEI BARBOSA DE SOUZA, LIRIO 

BARTOSKI SCHIRDOVKI, MARLI ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE, JACIR 

BORTOLUZZI, LEANDRO RODRIGUES MOREIRA, SIDINEI DE SOUZA, 

REINALDO LANZONI DA SILVA, AGNALDO BARROS DA SILVA, MANOEL 

NONATO DE OLIVEIRA NETO, JAIME BORTOLUZZI, JOÃO SZYCHOWSKI 

SOBRINHO, ANTONIO CARLOS VENTURA, JAIR PIVETA DE BRITO, JULIO 

CESAR SOUZA SILVA, JOSIELI FABIANE ALVES DA SILVA, DANILO 

CARDOSO DE OLIVEIRA, ELIVELTON SCHERDOVIKI, GESSICA 

APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ZENILSON LIMA JESUS, GERSON 

DE SOUZA ALMEIDA, SHEILA DOS SANTOS SILVA, YURI APARECIDO DA 

SILVA, ILDO SECHIS DE ALMEIDA, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, INÊS 

DOS SANTOS SILVA, AMILTON GOMES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERY HELLEN BERGAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, TATIANA 

MONTEIRO COSTA E SILVA - OAB:7844-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

atenção ao art. 1º, §4º, da Portaria-Conjunta N. 249, de 18 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.

 Intime-se.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010351-11.2020.8.11.0041

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

ASSENTAMENTO JAGUARIBE OAB - 23.721.836/0001-80 

(REPRESENTANTE)

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

ADEMIR CEZAR DOS SANTOS OAB - 768.502.181-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Guilherme de Tal (LITISCONSORTE)

Jean Carlos Lopes Lino (LITISCONSORTE)

Sudário Lopes (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. ASSOCIAÇÃO 

ASSENTAMENTO JAGUARIBE representada pelo seu presidente ADEMIR 

CEZAR DOS SANTOS ajuizou a presente ação de manutenção de posse, 

com pedido liminar, contra SUDÁRIO LOPES e outros, conforme preâmbulo 

da inicial. A requerente alega ser legítima proprietária e possuidora de um 

empreendimento denominado Assentamento Jaguaribe, com área de 9.000 

hectares, localizado no Distrito Santiago do Norte, Município de 

Paranatinga/MT. Aduz ainda que os requeridos são proprietários dos 

imóveis vizinhos denominados “Fazenda Aquarius I”, “Fazenda Aquarius 

II”, “Fazenda Água Limpa” e que, por meio de escolta armada, estão 

promovendo meios para retirar os assentados e suas famílias das áreas 

do Assentamento Jaguaribe. Diante da situação narrada, requer a 

concessão de liminar de manutenção de posse e, ao final, a convalidação 

da liminar deferida. Pois bem. Como bem pontuou o Ministério Público, 

verifica-se que a requerente limitou-se a trazer aos autos os seguintes 

documentos: foto de croqui de localização do imóvel sem as coordenadas, 

cópia de protocolo de transmissão do CNPJ, cópia de documento de 

análise cadastral do INTERMAT, fotos de conversas de Whatsapp, fotos 

de documentos dos requeridos, fotos dos requeridos e de armas, 

documentos estes que não demonstraram a posse que exercem sob o 

imóvel. Além disso, denota-se que nos autos não consta memorial 

descritivo, o que possibilita a delimitação clara da área sobre a qual se 

requer a proteção possessória. Isto posto, a parte autora deverá, no 

prazo de 15 dias, promover a delimitação precisa do objeto da lide, 

indicando de forma clara as áreas supostamente ameaçadas de 

esbulho/turbação pelos réus, através de memorial descritivo, conforme 

dispõe o art. 176, §3º, do CPC, bem como comprovar como vinha 

mantendo sua posse, acostando aos autos documentos que comprovem o 

exercício desta, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumprida a 

determinação, renove-se vista dos autos ao Ministério Público. Com a 

manifestação do Parquet, conclusos. Às providências. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019789-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. FERNANDA DINIZ ajuizou a 

presente ação de “reintegração de posse/manutenção”, com pedido 

liminar, contra desconhecidos, visando à proteção possessória de um lote 

urbano situado à Rua Malaquias, nº 10, quadra 12, bairro Divino Pai Eterno, 

nesta Capital/MT. A ação foi distribuída em 2018 e até o presente momento 

sequer foi realizada a citação da parte contrária. No despacho de id. 

26475954 fora determinada a intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção. Vieram os autos 

conclusos. Eis o relatório. Fundamento e Decido. Está mais do que 

evidente que a autora não possui mais interesse no prosseguimento da 

ação, eis que, por desídia, abandonou o processo desde outubro de 2018, 

o que reflete na extinção do processo sem resolução do mérito. Sobre o 

tema, preleciona de Antônio Claudio Costa em sua obra: “A atividade de 

impulso do autor expressa pelo ônus que lhe é atribuído de dar andamento 

ao processo – é pressuposto processual de desenvolvimento. Somada a 

negligência do autor à inércia do réu, que também tem interesse na 

solução do litígio, impõe a lei, passado um ano, a extinção do processo, 

observadas as cautelas do § 1º. A inércia por tão longo período faz 

presumir que desapareceu o interesse pelo processo, o que, no entanto, 

não pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado (§ 3º). (...)” No caso 

dos autos, o Sr. Oficial de Justiça dirigiu-se ao endereço informado na 

exordial, para realizar a intimação pessoal, contudo não foi possível 

encontrar o número indicado. Soma-se ainda o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça, acerca da intimação feita no endereço informado pela 

parte. AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO - ART. 

267, VI DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - COMPROVAÇÃO - 

ENDEREÇO ATUALIZADO - OBRIGAÇÃO DO AUTOR - RECURSO 

DESPROVIDO. O art. 557 do CPC autoriza o julgamento monocrático de 

recurso em confronto com jurisprudência dominante do STJ. Efetivada a 
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intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação alguma, é cabível 

a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 267, II e III, e § 1º, 

do CPC. Reputa-se válida a intimação pessoal do autor, enviada ao 

endereço informado na petição inicial, por ser dever dele manter seu 

endereço atualizado, nos termos do art. 238, parágrafo único do CPC. 

(AgR 42874/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) Dessa 

forma, reputa-se válida a intimação pessoal do autor, enviada ao endereço 

informado na petição inicial, por ser dever dele manter seu endereço 

atualizado, razão pela qual a extinção do feito é a medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Assim, nada justifica a manutenção deste feito, razão pela 

qual, 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. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que não houve citação da parte contrária. P.R.I. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com os procedimentos de 

praxe. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012931-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYNE STEFANY DE ARRUDA BRANDAO (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))

 

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: 1023867-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA CONCEICAO 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))

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 02/06/2020 Horário: 14h00min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021681-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DA GUIA 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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 02/06/2020 Horário: 14h15min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038850-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN CALHAU REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 02/06/2020 Horário: 14h30min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011277-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRO NILO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 02/06/2020 Horário: 15h00min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016012-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

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, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 02/06/2020 Horário: 15h15min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046854-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEYME PIRIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos 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: 1006763-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUCAS SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO REIS DE MENEZES OAB - RJ162449 (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: 1046851-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO FERREIRA ALVES (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:

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: 1006023-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO 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))

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006382-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para se manifestar sobre a correspondencia 

devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025702-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREIA CARRASCAR (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:

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

 

Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se 

encontra.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022134-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON APARECIDO DELUQUE PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/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 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, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1041485-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLITA MARINHO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (EXECUTADO)

CLAUDINE BOBATO AMORIM (EXECUTADO)

SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM (EXECUTADO)

 

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

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

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

Correspondências recusadas (Ids. 29195926, 29195930 e 29197751) 

juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016107-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos 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, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

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: 1043362-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (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) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035487-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA ROSA LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046749-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DO AMARAL CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042442-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LOURENCO DO PRADO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

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: 1044788-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI DA SILVA DE ANDRADE (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))

 

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 
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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: 1040275-04.2019.8.11.0041

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:

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745-B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1060078-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PRECEGUEIRO IVO (REU)

 

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

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

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

Correspondência Recebida por terceiro (Id. 29189779) juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009067-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1009222-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DE OLIVEIRA E 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))

 

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): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 226132 Nr: 37425-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES MICHELLY LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARROZO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Intime-se o patrono o executado Dr. Efraim Rodrigues Gonçalves, para 

indicar a exata localização do veículo Pick Up Strada Fire, placa HFW 

3373, em 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1131366 Nr: 23568-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTONN CASSIANO NUNES DE APRINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREIA E CORREIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte ré para os atos e termos da ação proposta e para que, 

querendo, levante o depósito ou ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação (CPC, art. 335, III c.c 231, I), sob pena de revelia 

(CPC, art. 344).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 929252 Nr: 48862-08.2014.811.0041

 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: MARIA DEUZILENE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Portanto, defiro a expedição dos honorários periciais depositados ás fls. 

179, conforme os dados apresentados às fls.269.

Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1032781 Nr: 37980-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA. ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 
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OAB:3.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte requerida não se manifestou em relação aos 

cálculos da contadoria, conforme as fls. 249 passo a análise referente Às 

fls. 240/247.

 Trata-se de impugnação aos cálculos da contadoria pela parte requerente 

Benedito Francisco El Hage, no qual se argumenta que valor estipulado 

pela contadoria não corresponde à soma de todos os pedidos da autora, 

sendo no caso em tela o valor acumulado seria de R$ 26.473,29 (vinte e 

seis mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos).

 É o necessário relato. Fundamento e Decido.

De acordo com a sentença as fls. 118/ 120, deu-se o valor para a parte 

requerente de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000, 00 (dez 

mil reais), acrescidos de juros de mora de 1 % ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(súmula 54 E 362-STJ).

 O requerente depositou o valor de R$ 15.551,60 (quinze mil e quinhentos 

e cinquenta e um reais e sessenta centavos) em 19/06/2019, conforme as 

fls. 220/223. A contadoria apresentou os cálculos à fl. 238, reconhecendo 

como débito o valor de R$ 9.720,78 (nove mil setecentos e vinte reais e 

setenta e oito centavos).

 Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos do contador 

judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, 

sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

 Diante do exposto, Indefiro a impugnação quanto aos cálculos do 

contador judicial.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1053682 Nr: 48234-82.2015.811.0041

 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: EVANIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE DE 

SOUZA - OAB:12325, JULIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12.261, 

KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG - OAB:15621-MT, VALERIA 

CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4.676/MT

 Vistos.

Em consulta ao sistema SISCONDJ, verifico que foram efetuados 07 

depósitos pela executada na conta de nº 3000107161165, totalizando o 

valor de R$ 27.176,33.

Dessa forma, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sua concordância com os valores depositados nestes autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 59625 Nr: 2679-96.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASELETRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, JOSÉ MILTON FERNANDES, JARBAS LEITE FERNANDES, JARBAS 

LEITE FERNANDES, FASELETRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, 

JOSÉ MILTON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412/MS

 Vistos.

Proceda-se a busca junto ao sistema RENAJUD, conforme requerido.

Em sendo positiva a penhora via RENAJUD, intime-se a parte reclamada 

para, querendo, opor embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso negativo intime-se a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito.

Sem manifestação, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 444763 Nr: 19691-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAMARY SANTOS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, informar o n. do CPF 

da executada, de modo a possibilitar o bloqueio via BACENJUD.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720737 Nr: 16195-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA COSTA CAMPOS FILHO, JOSIAS DE 

MORAES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860

 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): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 897199 Nr: 27707-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MARQUES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COELHO FERREIRA, MARISLEA LOPES 

DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167, 

Leonardo marques de sales - OAB:17.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifico que ainda não foi juntado no processo a 

resposta do ofício n.246/2019 de fls.238.

Assim, retornem os autos à secretaria, para ser acostado aos autos à 

resposta do ofício n. 246/2019.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise da petição de 

fls.173/176.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

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:
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DALIA URIANA MAIA WANDERLEY DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023231-74.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA EXECUTADO: 

DALIA URIANA MAIA WANDERLEY DE CARVALHO Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação 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))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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.

Despacho 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019363-88.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: SANDRA ASSUNTA FACCHIN BORGES REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

desejam produzir. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação 

das preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em 

audiência de instrução e julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 28 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação 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))

 

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: ( ) 1018609-44.2019.8.11.0041 JESUS PINTO 

DE REZENDE NETO 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 25/10/2019, às 08h00, 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: 1034737-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MARQUES ALVES (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:

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021167-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DOS ANJOS GOBBO (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))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021319-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS PEREIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019684-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA FURTADO DE OLIVEIRA MORAES (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 a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035958-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025425-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO FIDELES 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))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045431-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. P. (AUTOR(A))

D. A. P. (AUTOR(A))

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047837-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DERACO BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007070-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO JACOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011559-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GENILDA DA LUZ SANTOS OAB - 468.704.821-87 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008703-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 16 de 394



GILBERTO ALMEIDA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019740-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DE JESUS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS (EXECUTADO)

 

Intimação do autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028344-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH TORRES PRATA (AUTOR(A))

FRANCISCO RICARDO DA CUNHA PRATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-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 efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025337-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE BENTO MAXIMINO (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)

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023064-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MEIRA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023064-52.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

APARECIDO MEIRA BARROS EXECUTADO: L2S2 CONSTRUTORA E 

LOCACAO - EIRELI Cite-se a empresa requerida no endereço informado na 

petição Id. 28223458. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029320-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEMIRA LAIS HANASHIRO OAB - SP346228 (ADVOGADO(A))

JESSICA COSTA VARA DOS SANTOS OAB - SP354970 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029320-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE REU: HELBOR 

EMPREENDIMENTOS S.A. Intime-se o Perito para manifestar sobre a 

impugnação ao valor dos honorários periciais, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011982-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER MONTEIRO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT9246-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLOIADO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011982-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DENER MONTEIRO - EPP EXECUTADO: COLOIADO EMPREENDIMENTOS 

LTDA - EPP, RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP Intime-se o executado para 

regularizar a procuração nos termos do artigo 654, §1º do Código Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o exequente para informar novo 

endereço do executado RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP, visto que o 

mesmo não foi citado consoante se verifica no AR (Id. 18435891) e, ainda, 

apresentar planilha com saldo atualizado da dívida e ainda , 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: 1005408-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

JOANIL BENEDITA LAURENTINA ARINOS OAB - 011.789.791-48 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005408-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

F. J. A. L. REPRESENTANTE: JOANIL BENEDITA LAURENTINA ARINOS 
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REU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE 

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

termos do art. 98 do CPC. Além disso, cumpra-se o despacho de ID. 

29376006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057688-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA BATISTA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057688-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CICERO PEREIRA BATISTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Pela derradeira vez, intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos o comprovante de residência em nome de Cícero Pereira 

Batista. Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011247-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011247-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA REU: FABRICIA FATIMA MESQUITA 

DE CARVALHO PERES Por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916).Defiro à parte autora os 

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043912-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043912-60.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIVINO MARQUES BRAGA REQUERIDO: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Cumpra-se o despacho de 

ID.27653385. Cuiabá, 18 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012833-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAES GARCEZ (AUTOR(A))

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ALVES OAB - SP181294-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIETE AIR FRANCE (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012833-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA DE MORAES GARCEZ, VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA 

REU: SOCIETE AIR FRANCE Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012979-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS 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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012979-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: I) 

Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012849-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012849-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIENE BORGES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o 

comprovante de residência ii)Junte aos autos os documentos pessoais em 

nome de Marciene Borges de Oliveira. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de março de 

2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005464-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PALCO E LUZ LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA OAB - MT20981/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HIPICA CUIABANA-SHC (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005464-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PALCO E LUZ LTDA - EPP REU: 

SOCIEDADE HIPICA CUIABANA-SHC Por reputar presentes os requisitos 

legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para 

determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). 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: 1004153-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SINVAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1004153-89.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALBERTO SINVAL DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

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

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

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

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

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

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010792-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ABELARDO XAVIER CASARI (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010792-26.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANO ABELARDO XAVIER CASARI REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se pessoalmente a 

autora para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034423-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA CRISTINA PUSKA PEREIRA (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:

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: 1034423-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUSANA CRISTINA PUSKA PEREIRA 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, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005066-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO OLIVO PERLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO PERLIN OAB - MT17040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CAMPOS MOREIRA (REU)

P. C. B. (REU)

ALESSANDRO NICOLAU SANTIN (REU)

TATIANE CAMPOS MOREIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005066-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO OLIVO PERLIN REU: TATIANE CAMPOS MOREIRA - ME, 

TATIANE CAMPOS MOREIRA, P. C. B., ALESSANDRO NICOLAU SANTIN 

Defiro os pedidos como pleiteado no Id. 28635172. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá, 19 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050772-77.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SILVEIRA 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050772-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA SILVEIRA DOS SANTOS 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 

procuração de ID 25785348 foi assinada a rogo e todos os documentos 

pessoais estão assinadas por escrito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007010-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E 

TERCERIZACOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007010-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA REU: FALCAO VIGILANCIA 

PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E TERCERIZACOES LTDA - ME 

Defiro a citação por edital da parte requerida. Expeça-se edital de citação 

do requerido FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, 

PORTARIAS E TERCERIZACOES LTDA - ME (CPF nº 21.183.845/0001-30), 

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. Por fim, 

canelo a audiência de conciliação designada no Id. 30406540. Intime-se. 

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

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

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029776-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO COUTO BERNARDES OAB - MG63291 (ADVOGADO(A))

MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA OAB - SP133065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029776-58.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. EMBARGADO: URACAY 

ALONSO TEIXEIRA BORGES Intime-se o embargado para, querendo, 

manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 30381398), nos termos 

do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo 

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

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006400-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE PAULA (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:

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: 1006400-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSA MARIA DE PAULA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a autora para manifestar-se 

sobre a impossibilidade técnica de realizar a perícia, conforme explanado 

pela empresa ré no ID 24989835, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me 

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

Zanolo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1161980 Nr: 36753-88.2016.811.0041

 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: TEREZA GONÇALINA DE CAMPOS MIRANDA

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

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para (i) determinar que a 

requerida disponibilize à parte autora, o tratamento por “Estimulação 

Magnética Transcraniana” indicado por seu médico psiquiatra; e (ii) 

condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença.Torno definitiva a decisão 

liminar às fls. 34/35v.Condeno a ré 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 às formalidades legais.Publique-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá – MT, 18 de março de 2020.VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1090839 Nr: 6481-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃOES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

OAB:14994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à 
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dívida de R$290,97 (duzentos e noventa reais e noventa e sete centavos); 

b) e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir 

da data desta sentença.Torno definitiva a liminar deferida às fls. 

28/29.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.Transitada 

em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 18 de 

março de 2020.Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1090895 Nr: 6521-93.2016.811.0041

 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: MAURICIO JESUS DA CONCEIÇÃO LUCIO

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

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

OAB:14994-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à 

dívida de R$ 30,92 (trinta reais e noventa e dois centavos); b) e condenar 

a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença.Torno definitiva a liminar deferida às fls. 26/27.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado 

a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 18 de março de 

2020.Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1125574 Nr: 21140-28.2016.811.0041

 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: EDMUNDO CARLOS FERREIRA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

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

OAB:12.009/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para (i) determinar que a 

requerida disponibi l ize à parte autora o medicamento 

“EPREX-ALFAEPOETINA 40000 UI/1,0 ml”, na quantidade e frequência 

prescritas pelo médico responsável pelo seu tratamento; e (ii) condenar a 

requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data desta sentença.Torno definitiva a decisão liminar às fls. 

147/149.Condeno a ré 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 às formalidades legais.Publique-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá – MT, 19 de março de 2020.VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 786366 Nr: 40255-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE TEIXEIRA DE FARIA, EMILE ESBER HADDAD, 

GUSTAVO MARIA METELO, MARIA JOSÉ DE LIMA, JOAO ALVES DA 

SILVA, JOAO BATISTA ANTUNES, THEREZINHA MARIA POTRICH, 

THEREZINHA MARIA POTRICH, ESPÓLIO DE ORESTES ANTÔNIO POTRICH, 

OCTÁVIO PEREIRA LIMA, SEBASTIANA MACHADO DE SOUZA

 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 FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/PR 22.129

 , JULGO EXTINTO o processo, pela quitação do débito, em relação ao 

exequente Gustavo Maria Metello.Honorários já contemplados no 

acordo.Promova-se à exclusão do exequente Gustavo Maria Metelo do 

pólo ativo.(..)Assim, deve a perita refazer os cálculos, aplicando juros de 

mora de 0,5% ao mês a partir da citação na Ação Civil Pública até a 

entrada em vigor do novo Código Civil e, após, juros de 1% ao mês.No que 

concerne à impugnação ao laudo pericial do banco executado, fls. 

895/900, em que aponta suposto equívoco nos índices aplicados para a 

correção monetária nos meses de março/1990, abril/1990, maio/1990, 

junho/1990, fevereiro/1991 e março/1991, sob o fundamento de que não 

foram objeto da Ação Civil Pública, bem como que os juros de mora 

deverão ser contados a partir da citação neste procedimento, não 

comporta acolhimento.IDiante disso, rejeito a impugnação ao, laudo pericial 

do banco executado.Determino a intimação da perita para que refaça os 

cálculos, aplicando juros moratórios de 0,5% a partir da citação na Ação 

Civil Pública até a entrada em vigor do Código Civil e a partir de então, no 

percentual de 1% ao mês.Deverá a perita, na data do depósito realizado, 

22/01/2013 (fls. 292/294), deduzir do cálculo o valor de R$ 17.689,13, 

considerado incontroverso e já levantado pelos exequentes, bem como 

excluir do cálculo o valor referente ao exequente Gustavo Maria Metelo, 

em razão de acordo por este firmado com o banco executado.3) Quanto 

ao pedido de liberação do valor depositado pois o feito foi convertido em 

liquidação de sentença, razão assiste ao banco executado, posto que não 

se trata ainda de execução de sentença.Contudo, já foi liberado o valor 

incontroverso antes da conversão.Portanto, é cabível apenas a restituição 

ao banco executado do valor ainda depositado nos autos.Defiro o pedido 

do banco executado, autorizando a liberação, por meio de alvará, do valor 

remanescente depositado nos autos, com os devidos rendimentos. Indique 

o banco a conta a ser feita a respectiva transferência, para emissão do 

alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855948 Nr: 58326-90.2013.811.0041

 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: CREUDEVALDO BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 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), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 864447 Nr: 5193-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MURIACY VELASCO 

VENTURA, OSÉAS FERNANDES DE AVELAR, ODINER GONÇALVES DE 

SÁ, NEUZA SILVA LOUREIRO, NILCE CORREA ROZIN, VALTER MIOTTO 

FERREIRA, ESPOLIO DE OSVALDO ROSSI ZAMBONINI, EURENICE MORAIS 

ZAMBONINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Defiro o pedido de nomeação de perito judicial para elaboração do cálculo.

 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 pelos autores, 

tendo em vista o requerimento para realização da perícia.

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.

Por fim, intime-se a perita 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.: 908096 Nr: 35602-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACÁCIO DAMIÃO DE OLIVEIRA, ALCIDES PEDROSO 

LINO, JOSE CARLOS DA SILVA, JARI NEVES DE SOUZA, FRANCISCO 

OZINALDO ALVES BEZERRA, JAILINE FRANCIELE FRASSON, JOSE 

EVANOR NEVES MOREIRA, OSVALDO FERNANDES, JOSE CARLOS 

GOMES, WALTER SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI - 

OAB:11.065-A

 Defiro o pedido de nomeação de perito judicial para elaboração do cálculo.

 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 pelos autores, 

tendo em vista o requerimento para realização da perícia.

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.

Por fim, intime-se a perita para designar dia e local para início da perícia.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778350 Nr: 31752-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESIDUOS 

OLEOSOS LTDA - ME, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:16.861

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076701 Nr: 58394-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO SILVA SOARES, FERNANDO DA SILVA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14301/GO, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 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 Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1079806 Nr: 1401-69.2016.811.0041

 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: INES TRAMONTIN, ALEXANDRA TOMASI, ANDERSON 

CEZAR TOMASI, ANDREIA TOMASI, ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA, 

EMERSON FERNANDES RODRIGUES, JOÃO CARLOS DA SILVA NETO, 

INIR AZEVEDO DA SILVA, SANDRA MARA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIA 

DA GLORIA FERREIRA, ADEVAIR RIBEIRO DE SOUZA, MARLENE 

RODRIGUES PEREIRA, ALIPIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, LUCIENE 

FERREIRA DE OLIVEIRA, EUCLIDES JACINTO DE MORAES, JUVELINA 

MAIRA DE MORAES, IZAIAS CONCEIÇÃO DE MORAES, VERENICE MARIA 

DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se o Senhor Perito para responder os quesitos complementares de 

fls. 668verso/671, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1256658 Nr: 23218-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE 

ANDRADE, FRANÇOIS ALMEIDA, ADRIANO DE ARAÚJO SIRUGI, ADEIR 

PINTO DA SILVA, WILLIANS PAULO MISCHUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:OAB/MT 4531

 Diante disso, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração, a fim de 

complementar a decisão embargada, a fim de constar em sua 

fundamentação o seguinte trecho:“Outrossim, verifica-se que o imóvel 

referente à matrícula nº 15.496 está em nome do sócio Antonio Carlos 

Parente Macedo de Andrade, e que o bem foi dado em garantia para 

pagamento de dívida da empresa executada – CX Construções Ltda –, o 

que demonstraria, prima facie, a possível existência de confusão 

patrimonial apta a ensejar a concessão da tutela de urgência de natureza 

cautelar, a fim garantir a efetividade de eventual direcionamento da 

execução para os bens dos sócios da empresa executada.”Publique-se. 

Intime-se.Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 10680 Nr: 10062-96.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHILIPS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJ-TELECOMUNICACÕES LTDA, NILTON 

JESUS DA SILVA, LAUDENCIO BISPO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - OAB:18.605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 Constata-se que a presente execução tramita desde o ano 2000, sem a 

satisfação do débito.

Constata-se ainda, que os imóveis penhorados nos autos e o veículo com 

restrição possivelmente são muito inferiores ao valor executado, razão 

pela qual não procede o pedido do executado para desconstituição da 

penhora do veículo de fl. 469.

Ademais, mostra-se evidente que o executado não pretende realizar 

acordo, em razão das inúmeras tentativas frustradas de conciliação via 

extrajudicial, como noticiado pela exequente, razão pela qual não se 

mostra viável designar audiência de conciliação, mesmo porque, não há 

interesse da exequente.

Assim, decido:

1) INDEFIRO o pedido do executado de fl. 499;

1) INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente cálculo atualizado do débito;

2) Desde já, DEFIRO o pedido de penhora das cotas sociais (50%) 

pertencentes ao executado LAUDÊNCIO BISPO EVANGELISTA DA SILVA, 

na empresa em que é sócio: SPACE TELECOM LTDA. (CNPJ 

11.082.446/001-29), para posterior liquidação a fim de satisfazer o crédito 

exequendo;

 3) Expeça-se ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para 

averbação da respectiva penhora no registro da empresa;

4) Intime-se ainda, a sócia do executado, individualizada às fls. 492-v/493 

– Éricka Laura de Lima Silva, para dar ciência da presente decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318601 Nr: 21214-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Compromisso Arbitral->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: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTI FASHION WEAR, JACINTA DE 

ANDRADE SANTI, REZIEL SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785, HUMBERTO ROSSETI PORTELA - OAB:91.263, IGOR GOES 

LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 

17.002

 Nos termos do art. 854, § 3º do CPC impulsiono o feito, e intimo a parte 

REQUERIDA/EXECUTADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, da penhora realizada via bacen no valor de R$ 593,62(fls. 

257/258) para querendo manifestar no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 873300 Nr: 12054-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Intime-se a Senhora Perita Silvia para proceder os cálculos, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Após, intimem-se as partes para manifestar no mesmo prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466190 Nr: 33497-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BOSQUE DA SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6.387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJACI ALVES FALCAO NETO - 

OAB:304.798, MARCOS FALCAO DE MORAES - OAB:311247, MARIA 

EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, MAURO SCHEER LUÍS 

- OAB:OAB/SP 211.264

 Nos termos do art. 854, § 3º do CPC impulsiono o feito, e intimo a parte 

REQUERIDA/EXECUTADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, da penhora realizada via bacen no valor de R$ 6.685,63(fls. 

870/872) para querendo manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 704897 Nr: 39570-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEFFA ALMODI, ROSE MARI ALMODI, MARLENE 

JANTE ALMODI FERREIRA, LUIZ CARLOS ALMODI, CARLOS ROBERTO 

ALMODI, ALBINO ALMODI, RAIMUNDO LOPES DE LIMA, BENEDITO 

EPIFANIO DE ALENCASTRO, CRISTINA MARIA DE CÁSSIA, EZIDIO 

FERREIRA DE FRANÇA, LIGIA DOMINGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Defiro o pedido de fls. 548, suspendo este processo por 120 (cento e 

vinte) dias.

Aguarde-se o decurso do prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 897608 Nr: 28016-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANGELO MORELO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Por se tratar de perícia o interesse das partes e o autor ser 

hipossuficiente, inverto o ônus do pagamento dos honorários periciais.

Intime-se o Banco réu para depositar o valor dos honorários periciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os quais mantenho, indeferindo o pedido de 

redução.

Intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 932028 Nr: 50422-82.2014.811.0041

 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): LUIZ ANTÔNIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT

 Defiro os pedidos de fls. 861/862.

Expeça-se alvará conforme solicitado.

Lavre-se termo de penhora do imóvel objeto da matrícula 1124 do Serviço 

de Registro de Imóveis de Santo Antonio do Leverger, fls. 862/877.

Incumbe ao exequente promover com a averbação da penhora, bem como 

providenciar a intimação dos credores hipotecários o imóvel que requereu 

a penhora,constantes nas averbações junto à matrícula juntada.

Expeça-se o necessário para atendimento dos itens 4 e 5 de fl.862.

Citação

Citação 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))

 

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. 1016092-71.2016.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 2.872.419,95 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: KCP 

EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368, SALA 

1502-A,15 andar, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CX CONSTRUCOES LTDA Endereço: AVENIDA 

REPÚBLICA DO LÍBANO, 2255-A, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-135 Nome: TRADEINVEST 

INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A Endereço: RUA ZULMIRA 

SOARES DOS SANTOS, 38, CONJUNTO A, JARDIM SANTA CLARA DO 

LAGO I, HORTOLÂNDIA - SP - CEP: 13186-381 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:KCP – 

EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

12.092.101/0001-190 com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça 

nº 2368, Edifício Top Tower, Sala 1502-A, 15º andar, CEP 78.050-000, na 

cidade de Cuiabá, Mato Grosso, residente e domiciliado nesta cidade de 

Cuiabá-MT , vem, por intermédio de sua procuradora infra-assinada, com 

escritório profissional sito no rodapé desta, local onde recebe as 

intimações, propor:Ação de Rescisão Contratual por inadimplemento c/c 

ressarcimento de Danos Materiais Em face de: Caixa Construções Ltda., 

pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

10.745.793/0001-21, com sede na Rua República do Líbano, n. 2255, 

Bairro Paiaguás, Cuiabá/MT.Em primeiro, cumpre informar que a Autora 

promoveu junto ao TARCOM- Tribunal de Arbitragem, Conciliação e 

Mediação - Unidade Centro Sul - Rua Comandante Costa, 1.144 - Centro 

Sul - Cuiabá - MT, a presente demanda, buscando atender o 

convencionado, para fazer valer a vontade previamente manifestada 

através da Cláusula Décima Segunda : Do Foro, cláusula compromissária, 

firmada em Contrato de Compromisso de Compra e Venda de imóvel 

urbano, com a construtora Ré, Caixa Construções Ltda. Abaixo descrita: 

Ocorreu que foram designadas 03 sessões, nos dias 23/06/2016, 

14/07/2016 e no dia 18/08/2016. Nas duas primeiras sessões, a 

CX-CONSTRUÇÕES compareceu, através de um preposto e procurador 

judicial, contudo o representante da CX Construções, não estava munido 

da Carta de Preposto e nem o procurador judicial da Procuração Ad 

Judicial ad extra, e nesta sessão foram, concedido o prazo de 05 dias 

para a devida juntada da Carta de Preposto e Procuração .Decorrido o 

prazo o mesmo não juntou a Carta de Preposto e nem Procuração, o que 

tornou sem efeito o comparecimento da CX- Construções, vez que não se 

comprovou que tratava do preposto da CX Construções. E ainda, fez 

constar na Ata de Sessão arbitral a designação da sessão para o dia 

14/07/2016.E na Ata da sessão Arbitral do dia 14/07/2016, não foram 

juntadas a Carta de Preposto e Procuração e neste dia, houve nova 

designação de sessão para o dia 18/08/2016.E na última sessão 

designada no dia 18/08/2016, não compareceu, nem proposto e nem 

procurador judicial, conforme comprova Ata de Sessão Arbitral, e nesta 

sessão a Autora, KCP –Empreendimentos, Incorporações e Construções 

Ltda, requereu que constasse na Ata da sessão arbitral, ante o não 

comparecimento da CX – Construções Ltda e nem procurador judicial, 

neste caso, deve aplicar o art.6º, § único da Lei nº 9.307/96 que dispõe, 

no caso de não comparecimento da parte convocada a Autora.Ante todo o 

exposto, a Autora em cumprimento a Lei nº 9307/1996, que dispõe sobre 

arbitragem requer a este D. Juízo seja formalizada a citação da Ré, CX 

Construções Ltda para comparecer em juízo para lavrar-se o 

compromisso, designado este D. Juiz audiência especial para este fim. 

DECISÃO: 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. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ROSANGELA GOMES BEZERRA, digitei. CUIABÁ, 20 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.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1037336-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENCE MENDES BARBOSA (AUTOR(A))

SUZANA TRAMARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERREIRA DE PAULA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037336-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VENCE MENDES BARBOSA, SUZANA TRAMARIM RÉU: CARLOS 

FERREIRA DE PAULA Defiro como pede o autor no ID 25066974, para 

dispensar o Estudo Cadastral do Intermat. Intime-se o autor para 

manifestar-se sobre a devolução da Carta Precatória no ID 26622664, bem 

como providenciar o endereço atualizado do réu, no prazo de 15 dias. 

CUIABÁ, 4 de novembro de 2019. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017903-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES OAB - MT18439-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de Execução por Título Extrajudicial, em que a parte executada 

opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada quanto às 

supostas matérias de ordem pública e, com relação à incidência ou não da 

multa contratual prevista no título executivo, foi consignado que se trata de 

matéria a ser discutida em embargos à execução. Contudo, a parte 

executada mesmo com a tentativa de penhora on line, deixou escoar o 

prazo sem interpôs Embargos à Execução. Não obstante, as petições 

anexadas pela parte executada, que noticiam a existência de acordo 

extrajudicial sobre o débito cobrado nesta ação executiva não podem ser 

ignoradas, e a parte exequente tem se esquivado de se manifestar 

especificamente sobre o acordo noticiado e a alegada quitação do débito 

oriundo do contrato, objeto da execução, apenas alegando que se tratou 

de mera tentativa. Ocorre que foram juntados e-mails, o próprio termo de 

acordo com cabeçalho do advogado da exequente, conversas de 

whatsapp e comprovantes de pagamentos efetuados, cujos valores a 

exequente não esclareceu, tampouco deduziu do valor em execução. 

Diante disso, INDEFIRO o pedido de nova penhora e DETERMINO que a 

exequente se manifeste, em 15 dias, sobre as petições da parte 

executada e documentos juntados, quanto à existência de acordo 

extrajudicial e os pagamentos comprovados. Intime-se. Cuiabá, 20 de 

março de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012876-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012876-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANE NUNES DA SILVA REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032280-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINETE GALDINA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (REU)

LEILA AYOUB MALOUF (REU)

QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032280-37.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 (deis) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. ANA MARIA 

ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031156-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031156-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para especificarem as provas que ainda pretendem, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032419-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOZINA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032419-86.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que 

as Portarias de nº 247 e 249 de 2020, do TJMT, suspenderam todas as 

audiências designadas entre os dias 17/03/2020 e 20/04/2020. Desta 

forma, faço concluso estes autos para análise e deliberação. Cuiabá, 20 
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de março de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036716-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDAIR PATRICIO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036716-10.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte AUTORA para manifestar sobre o pagamento da condenação 

Cuiabá, 20 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060387-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. B. M. (REQUERENTE)

ANDREA CRISTINA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-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° 1060387-91.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Em que 

pese a audiência de tentativa de conciliação designada nestes autos, 

considerando a notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país, através da Portaria Conjunta nº 249/2020 

restou determinado a não realização de audiências de qualquer natureza 

(artigo 2º, § 4º), motivo pelo qual, determino que seja cancelada a 

audiência designada. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de 

conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 

139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para oferecimento de 

defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, 20 de 

março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060750-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIO DALL AGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060750-78.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Em que 

pese a audiência de tentativa de conciliação designada nestes autos, 

considerando a notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país, através da Portaria Conjunta nº 249/2020 

restou determinado a não realização de audiências de qualquer natureza 

(artigo 2º, § 4º), motivo pelo qual, determino que seja cancelada a 

audiência designada. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de 

conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 

139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para oferecimento de 

defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, 20 de 

março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008359-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO EDSON DO AMARAL JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008359-15.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009526-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA AGUA DE PRATA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009526-67.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 
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mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009892-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABINHO VEICULOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009892-09.2020.8.11.0041 DESPACHO Analisando 

detidamente os autos, verifico que o autor não juntou procuração 

outorgando poderes à seu patrono, os documentos comprobatórios do 

negócio entre as partes, tampouco demonstrou que necessita do benefício 

da assistência judiciária gratuita. Portanto, intime-se o autor para, no prazo 

de 15 dias, emendar a inicial regularizando sua representação processual, 

juntar os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos 

do art. 319 do CPC, bem como comprovar a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010034-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELMA PEREIRA AGULHO OAB - MT9734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010034-13.2020.8.11.0041 DESPACHO 

Compulsando os autos, verifico que os documentos juntados aos ID's 

29003987 / 29003988 não estão assinados, bem como que o autor não 

demonstrou que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Portanto, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial 

trazendo aos autos os documentos de ID's 29003987 / 29003988 

devidamente assinados, juntar documentos pessoais e comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010359-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR PEREIRA ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FORTUNA LOTERIA E NEGOCIOS CUIABA LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MENDES MADEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010359-85.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010396-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES BANDEIRA DE MELO OAB - AM4331 (ADVOGADO(A))

GABRIELA MARINHO ALVES OAB - AM13368 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA VIDAL LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010396-15.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens, lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010614-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010614-43.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de regressiva proposta por YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. 

em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 
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contestação. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011558-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA MASSOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSSELLO FRANSOSI OAB - MT6222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011558-45.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de repetição de indébito c/c ressarcimento por danos morais 

proposta por RAFAELLA MASSOLI em face de IUNI EDUCACIONAL S/A.. 

De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394778 Nr: 30287-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS -, ALIANÇA DO BRASIL - 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, JULIANA NOGUEIRA - OAB:42441 A, 

MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Dessa forma, intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, tomando-se para a 

base do cálculo os apontamentos supracitados.Apresentado o cálculo, 

intimem-se as executadas, através de seus patronos, para cumprimento 

da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), 

efetuando o pagamento do valor.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 a devedora 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 a executada, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108429 Nr: 14059-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN AFONSO VALÉRIO - 

OAB:13.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

apresente nos autos os dados bancários, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020066 Nr: 31948-29.2015.811.0041

 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: RENATA DE FRANÇA OLIVEIRA, JUCINIRA CORREA DE 

FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE 

ARAUJO - OAB:20.334/DF, VANESSA MEIRELES RODRIGUES - 

OAB:19.541/DF

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte exequente para regularizar sua representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1066125 Nr: 53720-48.2015.811.0041

 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: ANDREIA RECHE ZANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVOLI DO BRASIL SPA, DENICE SANTIAGO 

PETRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - 

OAB:12440 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10.112, RICARDO VIDAL - OAB:2.679

 “Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou parcial provimento, 

atribuindo efeitos modificativos, como me permite o art. 494, II do Código de 

Processo Civil, para sanar a omissão existente na sentença de p. 247/252 

e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção apresentada por 

RIVOLI DO BRASIL SPA em desfavor de ANDREIA RECHE ZANUTTO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar 

a autora/reconvinda ao pagamento das parcelas vencidas, bem como de 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total apurado, acrescido de 

correção monetária pelo INCC e juros moratórios de 1% (um por cento) 

ambos a partir de cada vencimento. Diante da parcial procedência da 

reconvenção, necessária a redistribuição da sucumbência. Assim, as 

custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, 

que fixo na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, §2º, CPC), deverão ser suportadas na proporção 

de 70% (setenta por cento) para a autora/reconvinda e 30% (trinta por 

cento) para a ré/reconvinte. Intimem-se as partes da presente decisão, 

cientificando que o prazo para interposição de novos recursos fluirá a 

partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do CPC. 

Cumpra-se.”No mais, mantenho incólume a sentença guerreada. 

Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089796 Nr: 6092-29.2016.811.0041

 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: ANGELIM DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

166/171, 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.: 1131402 Nr: 23592-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir questões 

de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz, tais como 

os pressupostos processuais e condições da ação, assim como os casos 

de evidente ausência obrigacional do devedor ou de iliquidez do título, não 

admitindo dilação probatória. Inadmissível a exceção de pré-executividade 

para discutir excesso de execução, questão própria de impugnação, uma 

vez já decorrido o prazo para impugnar sem a manifestação da parte 

interessada, tornando a discussão da matéria atingida pela preclusão 

consumativa.” (TJMT, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 

09/08/2017).Diante disso, INDEFIRO a exceção de pré-executividade 

oposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, apresentada sob 

o fundamento de excesso de execução e determino o prosseguimento do 

cumprimento de sentença.Intime-se o exequente para requerer o que de 

direito, no prazo legal.Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1045593 Nr: 44168-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE CORREIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA LUFT - OAB:14.512-MT, 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Laerte Correia de 

Almeida em face de Banco do Brasil S.A, em que o executado apresentou 

impugnação ao cumprimento da sentença, ao argumento de que há 

excesso na execução (p. 255/258).

O exequente se manifestou à p. 260/263.

Diante da divergência os autos foram remetidos ao contador judicial, que 

encontrou o saldo remanescendo devido pelo executado (p.268).

Intimados para manifestar com os cálculos do contador, ambas as partes 

informaram sua concordância (p. 270/271 e p. 272).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

Diante da expressa concordância do executado com o cálculo do 

contador que apurou saldo remanescente a ser pago em favor do 

exequente pelo executado (p. 270/271), rejeito a impugnação apresentada 

à p. 255/258 e HOMOLOGO o cálculo de p. 268.

 Libere-se em favor do exequente os valores depositados à p. 249/250, 

expedindo-se competente alvará.

 Em seguida, intimem-se o executado para que, em 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788181 Nr: 42132-49.2012.811.0041

 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: ANDREIA HENRIQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte ré para que junte aos 

autos, no prazo de 05 dias, o comprovante do pagamento da condenação 

pois consta nos autos somente a guia de pagamento que refere-se ao 

valor dos honorários advocatícios (R$ 197,10) em fls. 198. Sendo assim, 

deixo de expedir o alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894306 Nr: 26093-06.2014.811.0041

 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: ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUICA LIONS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10.126/MT, CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:25.057/MT, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:242.289/SP, CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - OAB:17.669/MT, 

ERNANDES DOS SANTOS - OAB:17.663/MT, LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:13.754-B/MT, MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO - 

OAB:21.181/MT, ORLANDO JUNIO GONÇALVES DE MORAES - 

OAB:26.449/MT, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - 

OAB:199085/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14.659/MT, VAGNER 

SPIGUEL JUNIOR - OAB:17.669/MT, YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:22.201-O/MT

 Em cumprimento à determinação de fls. 283/285, encaminho intimação à ré 

para informar seus dados bancários para a expedição de alvará judicial, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035015-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSILIA MAREIA DE SOUZA DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1035015-43.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

DEUSILIA MAREIA DE SOUZA DE PAIVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 
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argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 15 de junho de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do 

valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, alega a ausência dos requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro ante a ausência de pagamento do prêmio, defende 

a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DEUSILIA MAREIA DE SOUZA 

DE PAIVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da 

causa, eis 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 requerida na exordial é 

meramente estimativa. A seguradora ré alegou a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a 

indenização securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do 

veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial e pelos 

prontuários médicos. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no joelho esquerdo computada em 50% 

(ID 27122047). Neste caso, para a perda da mobilidade de um dos joelhos 

o percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da 

lesão. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um 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, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por DEUSILIA MAREIA DE SOUZA DE PAIVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA 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). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035157-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVAN AROUCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1035157-47.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

VALDIVAN AROUCHA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 06 de junho de 2019, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis ao processamento da demanda, 

vício de representação e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por VALDIVAN AROUCHA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda, uma vez que os números da cédula de identidade e do cadastro 

de pessoas físicas do demandante foram informados na exordial, bem 

como juntados ao ID 22495620. Da mesma forma, o município e a Unidade 

da Federação onde ocorreu o sinistro foram devidamente informados na 

lavratura do boletim de ocorrência juntado ao ID 22495626. A alegação de 

cerceamento de defesa sob o argumento de que não constam nos autos 

informações sobre o veículo envolvido no sinistro não merece prosperar, 

haja vista o entendimento do E. TJMT de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na 

petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não 

caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente para averiguar 

se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de 

pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). (N.U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016). Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada." Outrossim, 

rejeito a preliminar de vício na representação, eis que a procuração 

outorgada pelo autor foi devidamente outorgada, com assinatura a rogo e 
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mais duas testemunhas, nos termos dos arts. 654 do Código Civil c/c 38 

do CPC e orientação do CNJ. A seguradora ré alegou, ainda, a preliminar 

de carência da ação por falta de interesse de agir ante a ausência do 

prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos 

autos diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras 

vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos 

dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da 

parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de atropelamento, o que foi 

devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura torácica computada em 25% (ID 27142480). Neste 

caso, para lesão de órgãos e estruturas torácicas o percentual é de 

100%. Dessa forma, 25% de 100% corresponde a 25%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 25% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por VALDIVAN AROUCHA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 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 das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035147-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1035147-03.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

RUTH MARTINS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de janeiro de 2019, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi submetida a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa, ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação 

à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por RUTH MARTINS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do 

valor da causa, eis 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 requerida na exordial 

é meramente estimativa. Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial 

por ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda, uma vez que os números da cédula de identidade e do cadastro 

de pessoas físicas da demandante foram informados na exordial, bem 

como juntados ao ID 22494271. Da mesma forma, o município e a Unidade 

da Federação onde ocorreu o sinistro foram devidamente informados na 

lavratura da declaração de ocorrência juntada ao ID 22494273. A 

alegação de cerceamento de defesa sob o argumento de que não 

constam nos autos informações sobre o veículo envolvido no sinistro não 

merece prosperar, haja vista o entendimento do E. TJMT de que "A 

AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no 

acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, 

mormente para averiguar se houve ou não o recolhimento do seguro 

DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do prêmio relativo ao seguro 

obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização 

(Súmula 257/STJ). (N.U 0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016). A seguradora ré alegou a 

preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de declaração de ocorrência lavrada pelo Corpo de Bombeiros, 

boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 
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Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 75% (ID 27143502). Neste caso, para a perda da 

mobilidade de um dos ombros o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% 

de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por RUTH MARTINS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 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). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042252-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA REZENDE 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1042252-65.2018.8.11.0041 SENTENÇA 

MARIA DE FATIMA REZENDE GOMES propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório c/c indenização por danos morais em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 15 de abril de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA DE 

FATIMA REZENDE GOMES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do 

valor da causa, eis 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 requerida na exordial 

é meramente estimativa. A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que a autora não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a 

ausência de entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

não impede a resolução do feito, em razão da resistência administrativa 

caracterizada em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 

35425/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no pé esquerdo computada em 25% (ID 27153676). Neste 

caso, para lesão em um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 

25% de 50% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 
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teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MARIA DE 

FATIMA REZENDE GOMES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, 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). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035009-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1035009-36.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

PEDRO FERREIRA DE SOUZA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 23 de setembro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do 

valor da causa, ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por PEDRO FERREIRA DE SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar 

de adequação do valor da causa, eis 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 

requerida na exordial é meramente estimativa. Outrossim, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis 

ao processamento da demanda, uma vez que os números da cédula de 

identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante foram 

informados na exordial, bem como juntados ao ID 22466725. Da mesma 

forma, o município e a Unidade da Federação onde ocorreu o sinistro 

foram devidamente informados na lavratura do boletim de ocorrência 

juntado ao ID 22466727. A alegação de cerceamento de defesa sob o 

argumento de que não constam nos autos informações sobre o veículo 

envolvido no sinistro não merece prosperar, haja vista o entendimento do 

E. TJMT de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca do 

VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à 

defesa da seguradora ré, mormente para averiguar se houve ou não o 

recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do 

prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a recusa do 

pagamento  da  i nden i zação  (Súmu la  257 /STJ ) .  (N . U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016). A seguradora ré alegou a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo esquerdo computada em 25% (ID 27157847). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. 

Dessa forma, 25% de 25% corresponde a 6,25%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 6,25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por PEDRO FERREIRA DE SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 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). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039435-91.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039435-91.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança do seguro DPVAT proposta por DIEGO SANTOS DA 

MATA contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados na inicial. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 

25579294). Intimado para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, o autor não atendeu ao chamado judicial. Os autos 

me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor 

devidamente intimado, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da 

ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a 

presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021766-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DA SILVA AYLLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1021766-25.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

GIOVANI DA SILVA AYLLON propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 16 de dezembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda, necessidade de adequação do valor da causa 

e arguindo as preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, ausência de nexo 

causal, sustentando a necessidade da realização da prova pericial. 

Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de 

acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação (ID 30191384). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por GIOVANI DA SILVA AYLLON em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Indefiro o 

pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor 

da causa, eis 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 requerida na exordial é 

meramente estimativa. A seguradora ré alegou a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. Não 

obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no punho direito 

computada em 75% (ID 2525830). Neste caso, para o dano no punho o 

percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,7%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,7% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

2.524,50 (dois mil quinhentos e vinte e quatro 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, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por GIOVANI DA SILVA AYLLON em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.524,50 (dois mil quinhentos e vinte e quatro 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). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030686-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1030686-85.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS propôs ação de cobrança de diferença 

de benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, 

ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 de outubro 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do 

valor da causa e falta de interesse de agir pelo pagamento na esfera 

administrativa. No mérito, defende a improcedência da ação ante o 

pagamento administrativo proporcional ao dano corporal e sustenta a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA VERA 

LUCIA DOS SANTOS em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma 

vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da 

causa, eis 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 requerida na exordial é 

meramente estimativa. Outrossim, rejeito a preliminar de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, sob argumento de que já realizou o 

pagamento da indenização à autora administrativamente, uma vez que o 

adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do complemento 

do valor. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no punho esquerdo 

computada em 75% (ID 27402050). Neste caso, para a perda da 

mobilidade de um dos punhos o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% 

de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 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. No caso, a parte autora 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, abatendo a quantia 

recebida, a autora faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) referente ao sinistro 

ocorrido em 11/10/2018. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de 

mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MARIA VERA LUCIA 

DOS SANTOS em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 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). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030474-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITTOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1030474-64.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

JOAO VITTOR DOS SANTOS propôs ação de cobrança de diferença de 

benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, 

ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 01 de outubro 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do 

valor da causa e falta de interesse de agir pelo pagamento na esfera 

administrativa. No mérito, defende a improcedência do pedido ante a 

satisfação da indenização administrativamente e sustenta a necessidade 

da realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JOAO VITTOR DOS SANTOS 

em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Preliminares 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da causa, eis 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 requerida na exordial é meramente estimativa. 

Outrossim, rejeito a preliminar de carência da ação pela falta de interesse 

de agir, sob argumento de que já realizou o pagamento da indenização ao 

autor administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro 

não obsta o pleito judicial do complemento do valor. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a indenização 

securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do veículo causador 

do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. Todavia, já está 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A falta de pagamento 

do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento 

da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 257). A lei de regência da 

matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do 
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sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo 

com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz 

jus a indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 50% (ID 27408769). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. O autor recebeu 

administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, abatendo a quantia 

recebida o autor faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente ao 

sinistro ocorrido em 01/10/2018. Quanto ao termo inicial da cobrança dos 

juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça 

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento 

em que o pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os 

índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JOAO VITTOR 

DOS SANTOS em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois 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). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014446-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELIDAMARES DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1014446-21.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

PATRICIA ELIDAMARES DA SILVA LOPES propôs ação de cobrança de 

diferença de benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 06 

de maio de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder como representante processual. No mérito, defende a improcedência 

do pedido de revisão do pagamento administrativo ante o pagamento 

proporcional ao dano corporal e sustenta a necessidade da realização da 

prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por PATRICIA ELIDAMARES DA SILVA LOPES 

em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Indefiro o 

pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). Inexistindo preliminares a serem analisadas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro superior 

direito computada em 50% (ID 28624254). Neste caso, para lesão em 

membros superiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. No caso, a autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Portanto, abatendo a quantia recebida o autor faz jus, ainda, ao 

recebimento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) referente ao sinistro ocorrido em 06/05/2018. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por PATRICIA ELIDAMARES DA SILVA LOPES em face 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014523-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIEGO POLACHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1014523-30.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

CARLOS DIEGO POLACHINI propôs ação de cobrança de diferença de 

benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, 

ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 28 de agosto 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda. No mérito, defende a improcedência do pedido 

de revisão do pagamento administrativo ante o pagamento proporcional ao 

dano corporal e sustenta a necessidade da realização da prova pericial. 

Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de 

acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por CARLOS DIEGO POLACHINI em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora 

Líder como representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Inexistindo 

preliminares a serem analisadas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro superior direito computada em 

75% (ID 28626822). Neste caso, para lesão em membros superiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

52,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, o autor 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, abatendo a quantia 

recebida, o autor faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) referente ao sinistro ocorrido em 

28/08/2018. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por CARLOS DIEGO 

POLACHINI em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco 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 das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016189-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETTE PEREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016189-66.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

28802265). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022435-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA COSTA KLEIN (AUTOR(A))

J. C. 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))

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° 1022435-83.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

29361636). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014648-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

NATALINA FIGUEIREDO NUNES OAB - 003.905.431-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014648-66.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

28852627). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020088-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020088-09.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

29883612). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033701-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI GIANI DE SOUZA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1033701-62.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

GEOVANI GIANI DE SOUZA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de abril de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do 

valor da causa e ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda. No mérito, defende a inexistência de prova 

da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por GEOVANI GIANI DE SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do 

valor da causa, eis 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 requerida na exordial 

é meramente estimativa. Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial 

por ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda, uma vez que os números da cédula de identidade e do cadastro 

de pessoas físicas do demandante foram informados na exordial, bem 

como juntados ao ID 22207915 . Da mesma forma, o município e a Unidade 

da Federação onde ocorreu o sinistro foram devidamente informados na 

lavratura do boletim de ocorrência juntado ao ID 22207920. A alegação de 

cerceamento de defesa sob o argumento de que não constam nos autos 

informações sobre o veículo envolvido no sinistro não merece prosperar, 

haja vista o entendimento do E. TJMT de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na 

petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não 

caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente para averiguar 

se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de 

pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). (N.U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 

28630232). Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é 

de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 
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proposta por GEOVANI GIANI DE SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 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 das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041223-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GOMES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1041223-43.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

GILSON GOMES BENTO propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de junho de 2017, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo, impugnação ao deferimento 

da assistência judiciária gratuita e ausência de comprovante de 

residência. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por GILSON GOMES BENTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). A seguradora ré alegou a preliminar de carência 

da ação por falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. Quanto a 

impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte 

autora, razão não assiste a impugnante, eis que a parte apresentou 

documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. Ademais, a 

impugnante, por sua vez, apesar das alegações, não trouxe quaisquer 

elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a 

hipossuficiência da impugnada. A alegação de ausência de comprovante 

de residência em nome do autor não merece prosperar, eis que o 

documento é dispensável ao julgamento da lide. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão na estrutura facial computada em 50% (ID 28695119). Neste 

caso, para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 

100%. Dessa forma, 50% de 100% corresponde a 50%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 50% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por GILSON GOMES BENTO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante 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 das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023165-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA EVANGELISTA DE MATTOS (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1023165-89.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

MARIA ROSA EVANGELISTA DE MATTOS propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 16 de dezembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 
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submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e a adequação do valor da causa. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, ausência de nexo causal, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA 

ROSA EVANGELISTA DE MATTOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da 

causa, eis 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 requerida na exordial é 

meramente estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 14368615). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,7%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 18,7% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.524,50 (dois mil 

quinhentos e vinte e quatro e cinquenta centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MARIA ROSA EVANGELISTA DE MATTOS em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré 

a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 2.524,50 (dois mil quinhentos e vinte e quatro 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$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022578-72.2016.8.11.0041

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:

SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO DE AGUIAR (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022578-72.2016.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação monitória em que o réu, citado, formulou proposta de acordo. Após a 

realização da outras propostas de composição entre as partes, o réu 

depositou o valor da obrigação, com o qual concordou o autor. Posto isto, 

julgo procedente com resolução de mérito esta ação monitória, nos termos 

do art. 487, III, "a" do CPC Expeça-se alvará como requerido (ID 

28459838). Custas pelo réu. Todavia, sendo beneficiário da justiça 

gratuita, fica a exigibilidade suspensa. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012796-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013134-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUENO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER BUENO DA SILVA OAB - SP208445 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER OKADA (REQUERIDO)

MAISA FERNANDA CAMPOS MINOSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013035-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILLE DE OLIVEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ OPRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013079-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA (AUTOR(A))

MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012933-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MORAES COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MORAES COSTA OAB - MT8349-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Considerando que a pretensão contida nestes embargos já foi 

alcançada nos autos executivos (n. 1009473-23.2019.8.11.0041), 

determino seja intimado o embargante para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Decorrido esse 

prazo, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009887-84.2020.8.11.0041

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

ROSANIA MOREIRA MORAIS OAB - 805.240.521-15 (REPRESENTANTE)

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTORINA MARIA SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, 

CPC). Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013063-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DA SILVA ROCHA (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, 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 14.7.2020, às 10h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado 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). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004687-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE COLOVITE RAGNINI (AUTOR(A))

JOAO VITOR COLOVITE RAGNINI (AUTOR(A))

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:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, 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 14.7.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado 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). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 
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manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003901-57.2017.8.11.0041

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

MARENILZA BENEDITA DE CERQUEIRA OAB - 570.423.731-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

EUDISMARY DE CERQUEIRA LEMES (TERCEIRO INTERESSADO)

CARMINDO BENEDITO SALGADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROSA ALICE DO ESPIRITO SANTO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

ISABEL DE OLIVEIRA COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 30005222, redesignando a audiência 

de instrução para o dia 5 de agosto de 2020, às 15h. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012921-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCTAVIO AUGUSTO REGIS 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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, 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 14.7.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado 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). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039872-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE SANTANA PRATA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se o perito judicial, para que esclareça de forma conclusiva 

a qual membro se refere a lesão sofrida pela parte autora, sendo esta no 

“5º dedo da mão direta” ou na “mão direita” em sua integralidade, conforme 

se vê na perícia judicial de Id. 20300254. Após, intimem-se as partes para 

que se manifestem acerca da complementação do laudo pericial, no prazo 

legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012726-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

KARINA ALVES RONDON DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN MACEDO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013764-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044945-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 
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Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047112-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOGRAFICA REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ANGELLO (EXECUTADO)

UNIAO DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES CHACAREIROS SAO 

RAIMUNDO DO MORRO DE SAO JERONIMO COMUNIDADE SANTA LUZIA 

ESTRADA PONTE DE FERRO (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1039735-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, haja vista 

a ausência de manifestação da parte executada embora devidamente 

intimada por meio de seu procurador.. Cuiabá, 20 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: 1038136-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOSE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1036924-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BEATRIZ DA SILVA MODESTO FERREIRA (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:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, haja vista 

que embora a parte executada tenha sido intimada não manifestou até a 

presente data. Cuiabá, 20 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045487-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE VANESSA RUBEL (EXECUTADO)

MERCEARIA E ACOUGUE CATARINENSE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 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: 1037721-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES SAO GEORGES II (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REU)

 

Vistos. I) Diante da gravidade e da urgência na realização dos reparos 

emergenciais devidamente comprovados pela parte autora (Id. 29558800), 

defiro o pedido, devendo ser apresentada descrição técnica do que foi 

realizado, acompanhada de fotos, inclusive com a apresentação dessa 

documentação ao Sr. Perito no momento da realização da perícia. II) 

Intime-se o Perito Judicial nomeado para indicar data e horário, com 

urgência, para realização dos trabalhos periciais. Cumpra-se. Intimem-se

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020558-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 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: 1032381-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARQUES (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 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: 1029549-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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TATIANE ALVES DA PAZ (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012770-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO LANZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA (REU)

CBL CONSTRUTORA 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 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029489-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-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 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036764-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SANTANA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação no prazo legal. Cuiabá, 20 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002554-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, via DJE para, no prazo 

de 15(quinze) dias, enviar o resumo da inicial ao e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br a fim de proceder a confecção do Edital de 

Citação/Intimação. Cuiabá, 320 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020251-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS BERNARDINO MATOS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 20 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: 1018293-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI 

(EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037487-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

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: 1025994-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL OLIVEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 
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requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

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: 1019543-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DOS SANTOS CARVALHO (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))

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

 

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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037084-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON EMILIANO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013035-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILLE DE OLIVEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ OPRINI (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. RESSALTO QUE, nos termos do art. 5º da PORTARIA-CONJUNTA N. 

249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, está suspensa a expedição de mandados 

em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, enquanto 

perdurar a situação prevista no art. 1º da referida Portaria. Cuiabá, 20 de 

março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042176-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DAMA LOPES (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))

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

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042176-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DAMA LOPES (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))

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

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040845-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, 20 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040845-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 
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20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046655-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEMIR GAUNA FELISMINO (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

20 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 835261 Nr: 40445-03.2013.811.0041

 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: SUZY MARA KLEMP, MARCELO CARLOS MOREIRA

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

TRABALHO MÉDICO, UNIMED NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, RENATO CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:22.117

 Autos. 40445-03.2013.811.0041 (código 835261)

“Cumprimento de Sentença”

Vistos...

 JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA, ambos qualificado, 

propuseram “execução de sentença” em desfavor de SUZY MARA KLEMP 

e MARCELO CARLOS MOREIRA, objetando o recebimento da quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente à verba honorária fixada na 

sentença.

Os exequentes pedem a revogação do benefício da justiça gratuita 

concedido aos executados, pugnando pelo prosseguimento da execução, 

com a intimação dos devedores para pagamento.

Depois da manifestação dos executados, as partes celebraram acordo 

(fls. 563-565), requerendo a sua homologação, com a consequente 

extinção da execução por pagamento.

 É o relatório.

 Decido.

Diante do acordo celebrado entre as partes, homologo-o, em seus 

precisos termos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando 

extinto o cumprimento de sentença por pagamento, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

 Sem custas, nem honorários.

 Dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 230483 Nr: 12-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL - OAB:4624/MT, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:4.747/MT

 Vistos,

Intime-se a parte executada para indicar os dados bancários, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos para expedição do alvará.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 92981 Nr: 1942-11.1993.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO JOÃO BORGES, ANGELA 

SCHUANCK BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365- A/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Vistos...

Homologo, para surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 

entre as partes a fls. 257/258, determinando a suspensão da execução 

até o efetivo cumprimento da avença, nos termos do art. 313, II, c/c art. 

922, ambos do Código de Processo Civil.

 Vencida a última parcela do acordo (31.10.2025), intime-se a parte 

exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção por pagamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 924949 Nr: 46445-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JORGE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

 Vistos...

Homologo, para surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 

entre as partes a fls. 124/126, determinando a suspensão da execução 

até o efetivo cumprimento da avença, nos termos do art. 313, II, c/c art. 

922, ambos do Código de Processo Civil.

 Vencida a última parcela do acordo (28.2.2021), intime-se a parte 

exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção por pagamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 12093 Nr: 9735-54.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UTDSF, MCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDDECDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-B/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - 

OAB:21393/O, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP, HOMERO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, 

RINALDO ARRUDA ESPIRITO SANTO - OAB:10741, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Autos n° 9735-54.2000.811.0041 (Código n° 12093)

 “Cumprimento de Sentença”

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO e MARIO CARDI FILHO, já devidamente 

qualificados nos autos, propuseram “Cumprimento de Sentença” em face 
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de DISMAPEL IND. DE DESCARTÁVEIS E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, objetivando o 

pagamento da verba honorária no valor inicial de R$ 1.051,48 (um mil, 

cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos).

As partes entabularam acordo extrajudicial já devidamente homologado 

por este juízo.

 Ficou avençado que as executadas pagariam à exequente o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para quitação total do débito, que foi 

devidamente cumprido, segundo informado em petição de fl. 681.

 É o relatório.

 Decido.

 Haja vista o cumprimento integral da sentença, não há razão para o 

prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção.

 Assim, declaro extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas necessárias.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 882936 Nr: 18506-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCDO, SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Autos n° 18506-30.2014.811.0041 (Código n° 882936)

 “Cumprimento de Sentença”

A. C. C. O., menor, representada por sua genitora SIMONI CRISTINA 

SANTOS DE OLIVEIRA, já devidamente qualificada nos autos, propôs 

“Cumprimento de Sentença” em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada.

 Após o cálculo realizado pela contadoria judicial, a parte exequente 

informa que a sentença foi cumprida em sua integralidade, pugnando, 

assim, pela extinção do feito.

 É o relatório.

 Decido.

 Haja vista o cumprimento integral da sentença, não há razão para o 

prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção.

Assim, declaro extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas necessárias.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 938385 Nr: 53846-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARGATANO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONIR ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Autos. 53846-35.2013.811.0041 (código 938385)

“Execução de Titulo Extrajudicial”

Vistos...

 GARGATANO AGROPECUÁRIO LTDA, qualificado, propôs “execução 

para entrega de coisa incerta” em desfavor de ELEONIR ZONTA, 

objetivando o recebimento de 6.500 (seis mil e quinhentas) sacas de soja.

 Após atos de constrição, através de sistemas de bloqueios judiciais, as 

partes entabularam acordo de fls. 229/233, o que foi apreciado e 

homologado por sentença (fl. 234).

 Ao final, requerem as partes a extinção do processo pela quitação total 

do avençado, conforme fls. 339-359.

 É o relatório.

 Decido.

Diante do cumprimento total do acordo celebrado entre as partes, declaro 

extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

 Sem custas, nem honorários.

 Dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.I.C

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012809-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA COSTA CARMO (AUTOR)

LUCINEIA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REU)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos legais de concessão da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da pretensão, conforme prevê o art. 99, 

§ 2º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009473-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO OAB - MT20913-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MORAES COSTA (EXECUTADO)

LEIDIANE DIAS DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tão logo citado, o executado opõe embargos à execução, 

alegando não ter sido observado, no despacho inicial, que a autora havia 

alterado o pedido para “Ação Revisional de Cláusula Contratual Abusiva 

com Pedido de Restituição” e pede a regularização processual. Requer, 

ainda, dentre outras medidas inerentes ao procedimento específico da 

execução, a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

como medida de urgência, a fim de evitar que venha sofrer prejuízos 

maiores. O embargante está com razões em suas argumentações, 

segundo se infere do pedido contido em Id. 2000052, sendo perfeitamente 

plausível a pretensão. Assim sendo, torno sem efeito a decisão Id. 

19344914, determinando a retificação dos autos, bem como as 

providências necessárias à exclusão do registro da execução junto ao 

SERASA. Em prosseguimento, considerando o teor da Resolução XXXX, 

de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que prorrogou 

o prazo das regras do Plantão Extraordinário para o dia 30 de abril de 

2020, determino a conclusão dos autos após essa data, depois de 

cumpridas as providência acima, para designação de audiência de 

conciliação, nos moldes do art. 334, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033219-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MORAES CAMARGO (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:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a matéria exige 

maior dilação probatória com a realização de perícia, impõe-se o 

saneamento do feito com o enfrentamento das preliminares arguidas pela 

empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, consistentes em alteração 

do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir em 

razão falta de interesse processual por falta de exaurimento da via 

administrativa, bem como apontou irregularidade no comprovante de 

residência. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do polo passivo –, 

que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade e/ou alteração do polo passivo. Respeitante à 

preliminar – falta de interesse processual por falta de exaurimento da via 

administrativa – cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar 

analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação 

de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse 

de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, 

foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora comprovar a recusa da parte ré no recebimento do 

requerimento administrativo, conforme atesta a inclusa Ata Notarial, ainda 

foi contestação a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta 

de interesse de agir. Por fim, sobre a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em 

virtude de irregularidade no comprovante de residência do autor, o que, 

segundo a requerida, prejudicaria a fixação da competência, impõe-se 

esclarecer que, como bem sustentado na peça de ingresso, de acordo 

com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, 

constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do 

local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, considerando que o 

endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o comprovante juntado 

com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira algum isso afetaria a 

competência deste juízo para processar o feito. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao ônus da prova (art. 357, III, CPC), cumpre 

salientar que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 
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nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, "in verbis": “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 

seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, "in 

verbis": “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08). Assim, dou por saneado o processo e defiro a produção da 

prova pericial, nomeando, para tanto, como perito judicial, o Dr. João 

Leopoldo Baçan, médico especializado em perícias médicas, conforme 

currículo arquivado em secretaria do juízo, podendo ser contatado pelo 

e-mail joao_bacan@yahoo.com.br, ou pelo telefone (065) 99601-1639, a 

fim de atestar eventuais sequelas decorrentes de acidente de trânsito, 

bem como a sua quantificação, cabendo às partes, em 15 dias, contados 

da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico, formular quesitos art. 465, § 1º, CPC, bem como arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, nos termos do inciso I, § 1º, do 

referido dispositivo. Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo 

correspondente e ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos 

no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. Fixo, desde já, os 

honorários periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que tal 

quantia vem sendo fixada por este juízo em inúmeros outros casos 

semelhantes a este, devendo ser intimada a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito para indicar o local, dia 

e horário para realização dos trabalhos, intimando-se, após, as partes e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento. Cientifique-se o Sr. 

Perito desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a matéria exige 

maior dilação probatória com a realização de perícia, impõe-se o 

saneamento do feito com o enfrentamento das preliminares arguidas pela 

empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, consistentes em alteração 

do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, bem como a ausência de exaurimento da via 

administrativa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do polo passivo 

–, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 
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qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra no polo passivo da lide. Respeitante à segunda 

preliminar – ausência de requerimento administrativo com a entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro – cumpre ressaltar que 

o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

além de a parte autora ter comprovado a protocolização do requerimento 

administrativo, houve contestação, não havendo, desse modo, que se 

falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir. Por esses fundamentos, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao ônus da prova (art. 357, III, CPC), cumpre salientar que, de 

fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção 

de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 
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apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que o a parte ré é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte autora, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica da parte autora, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, nos termos do § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil, cumprindo salientar que tal ato 

não tem o condão de obrigar a empresa seguradora ao pagamento das 

despesas decorrentes da perícia, mas sofrerá as consequências de sua 

não realização, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

nos termos da jurisprudência, "in verbis": “A inversão do ônus da prova 

não tem o efeito de obrigar a parte contrária a pagar as custas da prova 

requerida pelo consumidor, mas sofre as consequências de não 

produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 435.155), “ou seja, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor” (STJ-2ª T., 

REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 26.5.08). Assim, dou por 

saneado o processo e defiro a produção da prova pericial, nomeando, 

para tanto, como perito judicial, o Dr. João Leopoldo Baçan, médico 

especializado em perícias médicas, conforme currículo arquivado em 

secretaria do juízo, podendo ser contatado pelo e-mail 

joao_bacan@yahoo.com.br, ou pelo telefone (065) 99601-1639, a fim de 

atestar eventuais sequelas decorrentes de acidente de trânsito, bem como 

a sua quantificação, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico, formular quesitos art. 465, § 1º, CPC, bem como arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, nos termos do inciso I, § 1º, do 

referido dispositivo. Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo 

correspondente e ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos 

no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. Fixo, desde já, os 

honorários periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que tal 

quantia vem sendo fixada por este juízo em inúmeros outros casos 

semelhantes a este, devendo ser intimada a parte requerida para, no 

prazo de 15 dias, depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito para indicar o 

local, dia e horário para realização dos trabalhos, intimando-se, após, as 

partes e eventuais assistentes técnicos para comparecimento. 

Cientifique-se o Sr. Perito desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Autos n. 1007790-48.2019.8.11.0041 – PJE MAURO LUIZ DA COSTA 

JUNIOR, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 14.09.2018 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida tem dificultado o pedido administrativo, 

exigindo documentos não previstos em lei, sendo flagrante o interesse de 

agir. Diz ter sofrido fratura em membro inferior esquerdo, que lhe 

acarretou sequelas, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização do 

seguro DPVAT. Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação 

da requerida em honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, adequação do valor da causa e a 

ausência de requerimento administrativo. Quanto ao mérito, sustenta não 

haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, 

tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de transido, 

tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado unilateralmente, 

não possuindo força probante. Pede, enfim, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação resultou inexitosa, saindo as partes cientificadas 

de que deveriam se manifestar sobre o laudo pericial judicial apresentado 

no referido ato processual, que concluiu que a parte autora está 

acometida de lesão no membro inferior esquerdo, quantificada em 25%. 

Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicial. As partes não 

se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 
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Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Quanto à ultima preliminar - ausência de requerimento administrativo -, o 

Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 

n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 
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(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte requerente, o 

que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive 

quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. 

Nessa toada, observa-se que os documentos anexados aos autos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas membro 

inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior esquerdo, quantificada em 25%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa de um dos membros inferiores 

corresponde a 70%. Logo, considerando que a lesão no caso é 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Mauro Luiz Da Costa 

Junior na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Pelo Rito Comum 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais. Quanto à verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, cumprindo salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 

86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027258-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIANE ELAINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1027258-95.2019.8.11.0041 – PJE JANIANE ELAINA DE 

OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança da 

Indenização Decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

01.01.2018 foi vítima de acidente de trânsito, provocando-lhe lesões que a 

incapacitaram permanentemente, conforme atestam os inclusos 

documentos, fazendo jus, assim, à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão 

da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo 

da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a readequação do 

valor da causa conforme proveito econômico perseguido. Sustenta, ainda, 

a ausência de requerimento administrativo e a inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis ao deslinde da demanda. No 

mérito, diz que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que 

a documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o 

nexo de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito 

descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência 

elaborado unilateralmente não possui força probante. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação resultou inexitosa, 

saindo as partes cientificadas de que deveriam se manifestar sobre o 

laudo pericial judicial apresentado no referido ato processual, que concluiu 

que a parte autora está acometida de lesão no cotovelo direito, 

quantificada em 50%. As partes não se opuseram ao resultado obtido no 

laudo. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo e/ou de conclusão do 

aludido processo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, nos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 
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jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

falta de documentos e/ou de conclusão do aludido processo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Outra sorte não 

assiste à requerida no que se refere à inépcia da inicial e ao cerceamento 

de defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente 

acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da demanda, 

segundo se infere da documentação médica e do boletim de ocorrência. 

Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Os documentos trazidos para os autos, relatórios e 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, 

à saciedade, o nexo causal entre o sinistro ocorrido no dia 01.01.2018 e 

as lesões experimentadas pela vítima, diagnosticada pela perícia judicial 

com lesão no cotovelo direito, quantificada em 50% - Id 25254307. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in 

verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR 

OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 
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oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Dessa forma, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 

corresponde a 25%. Logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Janiane Elaine 

de Oliveira na Ação de Cobrança da Indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento no valor de R$ 1.687,50 

(hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

cabendo pontuar, quanto à fixação da verba honorária, que quando o 

valor da condenação for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te 

adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, 

os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, não sendo 

aplicável aqui as normas do art. 86, do CPC, em virtude do princípio da 

causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005421-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARQUES DOS SANTOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1005421-81.2019.8.11.0041 – PJE RODRIGO MARQUES DOS 

SANTOS CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT C/C Pedido de Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 23.12.2018 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura da clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização. 

Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for 

superior à metade do teto máximo indenizável. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e a ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, diz que a autora não comprova o 

seu direito indenizatório, vez que a documentação que acompanha a inicial 

é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e 

o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o 

boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não possui força 

probante. Pede, enfim, em caso de condenação, que a indenização seja 

fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência 

de conciliação resultou inexitosa, saindo as partes cientificadas de que 

deveriam se manifestar sobre o laudo pericial judicial apresentado no 

referido ato processual, que concluiu que a parte autora está acometida 

de lesão no ombro direito, quantificada em 75%. Em impugnação, a parte 

autora reitera os termos da inicial e pugna pela condenação da ré em 

litigância de má-fé. As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 
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solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto à segunda - 

ausência de requerimento administrativo -, o Supremo Tribunal Federal, 

nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 
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AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte requerente, o 

que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive 

quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. 

Nessa toada, observa-se que os documentos anexados aos autos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no ombro 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro direito, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

completa de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 

corresponde a 25%. Logo, considerando que as lesões no caso são 

quantificadas em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor máximo atribuído pela Lei nº 6.194/74, que resulta em R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pela parte demandante, 

uma vez que não restou seguramente demonstrada a existência de 

circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo 

sido esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO 

§8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa 

de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao 

segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que 

não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em 

observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os 

critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, 

impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por 
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apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Rodrigo Marques Dos Santos Conceição na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT C/C Pedido de Danos Morais em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de 

condená-la em danos morais. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais. Quanto à verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Autos n. 1000003-65.2019.8.11.0041 – PJE ADEMAR JAIR MORAIS, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT C/C 

Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 02.09.2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido politrauma, polifratura e fratura do joelho, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na 

forma do § 2º, se for superior à metade do teto máximo indenizável. Ao 

final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, 

bem como, aplicação da prova pericial para apuração do grau de 

incapacidade. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. Em contestação, a requerida 

sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, a ausência de requerimento administrativo e ausência de 

pressupostos de existência e validade processuais, em decorrência da 

falta de comprovante de residência em nome do autor. Quanto ao mérito, 

diz que é necessária a apresentação de boletim de ocorrência para 

corroborar a existência do sinistro, e que os documentos trazidos com a 

inicial não demonstram a invalidez permanente, enfatizando que a 

comprovação do grau da lesão deverá ser aferida por médico legista dos 

quadros do IML e refuta a pretensão de indenização por dano moral. 

Requer, ainda, que deverá ser oficiado ao Hospital Regional de Cáceres, 

afim de confirmar o atendimento à parte autora. Com fins de 

prequestionamento, em caso de não serem aceitas as teses da 

contestação, seja consignada violação ao princípio do contraditório de 

ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), bem como ao art. 3º, inciso II, e 5º, § 

5º,§ ambos da lei 6.194/74. A audiência de conciliação resultou inexitosa, 

saindo as partes cientificadas de que deveriam se manifestar sobre o 

laudo pericial judicial apresentado no referido ato processual, que concluiu 

que a parte autora está acometida de lesão no membro inferior direito, 

quantificada em 50%. As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicial, 

pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), bem como pela condenação da requerida em má-fé. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 
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desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto à - ausência de 

requerimento administrativo -, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos 

dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para 

a existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Por fim, sobre a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em 

virtude de irregularidade no comprovante de residência do autor, o que, 

segundo a requerida, prejudicaria a fixação da competência, impõe-se 

esclarecer que, como bem sustentado na peça de ingresso, de acordo 

com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, 

constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do 

local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, considerando que o 

endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o comprovante juntado 

com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira algum isso afetaria a 

competência deste juízo para processar o feito. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 
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mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte requerente, o 

que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive 

quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. 

Nessa toada, observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao contrário 

do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas membro inferior 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a necessidade de expedição de 

ofício ao Hospital Regional de Cáceres-MT, bem como, a alegação de 

ausência de nexo causal. Dessa forma, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções do membro inferior direito, quantificada em 

50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica ou funcional 

completa de um dos membros inferiores, corresponde a 70%. Logo, 

considerando que as lesões no caso foi quantificada em 50%, revela-se 

justa e adequada a fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pela parte demandante, 

uma vez que não restou seguramente demonstrada a existência de 
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circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo 

sido esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO 

§8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa 

de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao 

segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que 

não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em 

observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os 

critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, 

impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por 

apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Ademar Jair Morais na ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

c/c indenização por Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em 

danos morais. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais. 

Quanto à verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como 

neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja 

o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar neste 

caso as normas do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011259-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ASSIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1011259-05.2019.8.11.0041 – PJE ANTONIO ASSIS DE SOUZA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação De Cobrança De Benefício Do Seguro 

Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 02.12.2018 foi vítima de acidente de trânsito, provocando-lhe 

lesões que o incapacitaram permanentemente, conforme atestam os 

inclusos documentos, fazendo jus, assim, à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, no valor de 40 

salários mínimos. Requer o processamento da ação para, ao final, após 

realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Mais adiante, 

as empresas Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A comparecem aos autos e 

requerem sua habilitação (Id. 22951604). A audiência de conciliação 

resultou inexitosa, saindo as partes cientificadas de que deveriam se 

manifestar sobre o laudo pericial judicial apresentado no referido ato 

processual, que concluiu que a parte autora está acometida de lesão no 

tornozelo direito, quantificada em 75%. A porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais e a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A 

contestaram o pleito, sustentando, preliminarmente, a necessidade de 

inclusão da segunda no polo passivo. Ainda em preliminar afirmam que o 

requerente anexou à inicial uma petição com protocolo de recebimento 

administrativo (protocolo mecânico da Porto Seguro), mas não comprovou 

que o pleito foi instruído com os documentos mínimos necessários à 

regulação administrativa do sinistro, conforme prevê o art. 5º, § 2º, da Lei 

n. 6.194/74, requerendo, por isso, seja o processo extinto sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Argumentam também que 

não foi anexado aos autos o laudo do IML (art. 5º, § 5º, da referida lei 

federal), o que descaracteriza o nexo causal entre os fatos narrados, 

inviabilizando, assim, a pretensão do autor. Quanto ao mérito, diz que os 

documentos trazidos com a inicial não demonstram o nexo causal entre o 

acidente e as lesões tidas como experimentadas pela vítima, enfatizando 

que a comprovação do grau da lesão deverá ser aferida por médico 

legista dos quadros do IML. Requer ainda, que deverá ser oficiado ao 

Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, afim de confirmar o 

atendimento à parte autora. As partes não se opuseram ao resultado 

obtido no laudo. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicial. 

É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

consistentes em inclusão voluntária da empresa Seguradora Líder no polo 

passivo, bem como em ausência de requerimento administrativo com a 

entrega de toda a documentação necessária à regulação do sinistro, o 

que ora se passa a fazer, assinalando-se, quanto à primeira, que não há 

nenhum óbice à inclusão voluntária da Seguradora Líder no polo passivo 

da demanda, uma vez que foi autorizada pela Superintendência de 

Seguros Privados a operar com seguros de danos e de pessoas, 

especializada em seguro DPVAT, em todo o território nacional, inclusive 

ratificando sua função como entidade líder dos consórcios de que trata o 

art. 5º, da Resolução n. 154/2006, assim se inferindo da seguinte redação: 

“Art. 1° Conceder à SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., com sede social na cidade do Rio de Janeiro – RJ, 

autorização para operar com seguros de danos e de pessoas, 

especializada em seguro DPVAT, em todo o território nacional.” “Art. 2° 

Ratificar que a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. exerce a função de entidade líder dos consórcios de que 

trata o art. 5° da Resolução CNSP Nº 154, de 8 de dezembro de 2006. 

(Portaria SUSEP N. 2.797/2007).” Assinale-se que se a requerida Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais objetivasse a alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder, isso não seria possível porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 
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entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFEFIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Contudo, neste caso, como já 

exposto, a própria seguradora líder requer sua inclusão no polo passivo 

juntamente a Seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, tendo 

ambas contestado o pleito numa única peça de defesa, impondo-se, 

assim, o acolhimento da preliminar. Quanto à segunda preliminar, a 

ausência de apresentação de documentos no processo e/ou do 

requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, além de a parte autora ter 

comprovado a protocolização do requerimento administrativo, foi 

contestado o pleito pelas requeridas, não havendo, desse modo, que se 

falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir. Assim, AFASTO a preliminar. Cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 
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possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Os documentos trazidos para os autos, relatórios e 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, 

à saciedade, o nexo causal entre o sinistro ocorrido no dia 02.12.2018 e 

as lesões experimentadas pela vítima, diagnosticado pela perícia judicial 

com lesão no tornozelo direito, quantificada em 75% – Id. 22976355. 

Respeitante ao laudo emitido pelo IML, ressalte-se que tal documento 

somente é exigível para o caso de indenização em sede administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Cabe ressaltar que as alegações 

da requerida de que é possível a existência de irregularidade na 

documentação médica trazida aos autos pela parte autora não merecem 

guarida, pois, apesar de sustentar seus argumentos em suposta diligência 

realizada junto ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, que rechaçou a 

veracidade/autenticidade da ficha de atendimento em outros processos, 

não foi trazida aos autos qualquer prova acerca disso, de modo que não 

há falar em solicitação de informações àquele hospital para atestar a 

autenticidade dos documentos, sobretudo porque esse ônus compete à 

própria requerida. Dessa forma, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

corresponde a 25%. Logo, considerando que as lesões no caso são 

quantificadas em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor máximo atribuído pela Lei nº 6.194/74, que resulta em R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Sobre o pedido de que a indenização seja fixada em salários 

mínimos, impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida nos 

valores das indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida 

Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as 

indenizações passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não 

mais em salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e 

também mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 

3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Antonio Assis de Souza na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório-Dpvat proposta em face de Porto Seguro Cia. De Seguros e 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, para condená-las ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), que corresponde ao percentual de 

18,75% do valor total da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais), deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar 

do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 

1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba honorária, que 

quando o valor da condenação for ínfimo, como neste caso, a 

jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único do 

art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 6.194/74, alterada 

pela Lei N.º 11.482/07.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013018-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CRISTINA BELTRAMINI GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Intitmaçao da parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição,e 

posterior comprovaçao de tal ato, da carta precatória expedida no feito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017358-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VICTORIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para querendo, 

impugnar a contestação ofertada no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039899-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR LIMA DA SILVA OAB - SP147987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - EPP (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal proceder a distribuição da 

carta precatória expedida no feito, bem como, posteriormente, comprovar 

sua distribuição.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316760 Nr: 20150-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CESAR FADUL - 

OAB:3089/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAOLA REGINA POUSO 

GRACIOLI - OAB:8.709/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403661 Nr: 35654-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARFIBRAS SERVIÇOS EM FIBRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22.309, WILLIAN MARQUES 

SOLANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 353390 Nr: 23919-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDES TEIXEIRA DE MAGALHÃES, SARA CRISTINA DE 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT, MADALENA TEIXEIRA - OAB:13018, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo Código nº353390

VISTOS,

Tendo em vista o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento 

n.1015078-73.2019.8.11.0000 (fl.511/518), reformando a decisão de 

fl.489/491 e julgando procedente a impugnação ao cumprimento da 

sentença com relação às astreintes, restitua-se o valor depositado às fls. 

451/454 em favor da parte Executada.

 Após, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 392109 Nr: 27399-83.2009.811.0041

 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: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO AMÉRICA S/A IND. E COMÉRCIO DE 

CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16929, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Processo Código nº - 392109

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 850 manifestou concordância ao valor depositado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 65 de 394



pela parte Executada às fls. 845/847 para pagamento do valor da 

condenação.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTA 

a presente obrigação de PAGAR.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 846 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 850.

DEFIRO o pedido feito pela parte Exequente à fl. 850, tendo em vista a 

CONTINUAÇÃO do feito em relação à obrigação de fazer.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725653 Nr: 21389-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON 

BORGES, JAIR ANTONIO DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

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

OAB:9229

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, em cinco dias, 

manifestar-se acerca do Ofício da JUCEMAT de fls. 140/247.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 882076 Nr: 18075-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEBER CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDIFISCO SINDICATO DOS FISCAIS DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO BERTOLINI, 

SINDICATO DOS PROFIS. DE TRIB ARREC. E FISC DE MT-SIPROTAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER CARVALHO - 

OAB:4754-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE SOUZA MORENO 

- OAB:17.326/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271, 

DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13.589/MT, DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO 

GOMES NERY - OAB:2051/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, 

ULLY SOUZA MATTOZO - OAB:20880

 Processo Código nº - 882076

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 330 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 327/328 para pagamento dos honorários 

sucumbenciais.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

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.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952993 Nr: 1487-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZALUIR PEDRO ASSAD

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUDY MILLA FERREIRA SANTOS 

- OAB:18082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Processo Código nº - 952993

VISTOS,

Em análise aos autos, verifico que a parte Executada comprovou o 

pagamento da condenação às fls. 235/238, contudo, apesar de intimada 

via DJE (fl. 241) a parte Exequente permaneceu inerte.

Desta feita, DETERMINO a expedição de intimação pessoal da Parte 

Requerente, para informar os dados bancários para levantamento do valor 

depositado pela parte Executada, sob pena de arquivamento.

Cumprida a determinação e retornada à diligência, se positiva voltem 

conclusos, se negativa remetam ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103315 Nr: 11836-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA VIGIDO ROCHA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Processo Código nº - 1103315

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 224/225 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 220/222 para pagamento do valor 

remanescente da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 222 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 224.

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.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037812 Nr: 40488-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA PATRICIA DE FIGUEIRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 intime-se a parte exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o 

cálculo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e os honorários 

fixados nesta fase de execução, bem como, para no mesmo prazo indicar 

bens à penhora, para posterior prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062233 Nr: 52007-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIO SPINELLI SOBRINHO, 

DANIELA MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, PATRICIA GARCIA 

LOBATO SIQUEIRA - OAB:20295/O, WAGNER V. DE MORAES - 

OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066189 Nr: 53767-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS RECALDE CAMARGO ARINOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1244946 Nr: 19549-94.2017.811.0041

 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: ELISEU FABRINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo Código nº - 1244946

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 123 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 85/88 e 116/118 para pagamento do valor da 

condenação.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Expeça-se ALVARÁ do valor depositado às fls. 87 e 118 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado conforme a conta indicada à fl. 123.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, as quais já foram 

quitadas conforme fls. 119/121.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260915 Nr: 21479-36.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMBIO FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TERUO SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR APARECIDO 

ANDREAZI - OAB:30941/PR, Dayse Guimarães Fernandes Balduino - 

OAB:13587/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/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. 129.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 359058 Nr: 29294-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAURITA SCANDIANI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA - OAB:27070, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903

 Processo Código nº - 359058

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 483 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 476/480 para pagamento do valor da 

condenação.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 480 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado conforme a conta indicada à fl. 483.

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.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819676 Nr: 25949-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANNA PRODUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/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.: 868088 Nr: 8024-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FREITAS GARCIA, NAPOLEÃO PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MAX ARRUDA ABREU - 

OAB:4485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo Código nº868088

VISTOS,

Ante o teor da certidão de fls. 228 e a juntada de parecer técnico pela 

parte Executada as fls. 229/233, INTIME-SE a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 868171 Nr: 8082-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON COSTA ALMEIDA - 

OAB:11717, LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES - OAB:17249/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT

 Processo Código nº - 868171

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 129 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 125/127 para pagamento do valor 

remanescente.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 126 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 129.

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.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 380091 Nr: 16054-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo Código nº - 380091

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 424 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 407/412 e 420/422 para pagamento do valor 

da condenação e o remanescente.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Expeça-se ALVARÁ do valor depositado às fls. 409 e 422 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado conforme a conta indicada à fl. 424.

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.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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 - 

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

 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.: 913577 Nr: 39239-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Processo Código nº - 913577

VISTOS,

Em análise aos autos, verifico que a parte Executada comprovou o 

pagamento da condenação às fls. 199/202, contudo, apesar de intimada 

via DJE (fl.203) a parte Exequente permaneceu inerte.

Desta feita, DETERMINO a expedição de intimação pessoal da Parte 

Exequente, para informar os dados bancários para levantamento do valor 

depositado pela parte Executada, sob pena de arquivamento.

Cumprida a determinação e retornada à diligência, se positiva voltem 

conclusos, se negativa remetam ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1016634 Nr: 30395-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - 

OAB:18753, SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 Processo Código nº - 1016634

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 136 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 130/134 para pagamento do valor da 

condenação.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 132 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado conforme a conta indicada à fl. 136.

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.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013307-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA BOTOF GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SILVA CAMARGO OAB - MT18290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 68 de 394



CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013307-97.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

VERA BOTOF GONCALVES REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO VISTOS, Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS” proposta por VERA BOTOF GONÇALVES em desfavor 

de UNIMED CUIABÁ, com a finalidade de compelir a parte Requerida 

autorizar o tratamento médico de urgência indicado para o 

restabelecimento da saúde da Autora, pós quadro de Acidente Vascular 

Cerebral Agudo (AVC) ocorrido em 06/02/2020, recidivo em 16/02/2020 e 

26/02/2020, o qual não teria sido autorizado pelo plano de saúde Réu por 

divergir com o entendimento médico da junta assistencial. Assim, em 

síntese, pleiteou a Requerente em sede de tutela de urgência: [...] a) A 

concessão da tutela antecipada, para que a Ré cumpra IMEDIATAMENTE 

com a obrigação autorizar/realizar a cirurgia “TRATAMENTO COM 

OCLUSÃO PERCUTANEA DO APENDICE ATRIAL ESQUERDO COM 

PROTESE, com o fornecimento de todos os procedimentos, exames e 

materiais necessários à realização desta, conforme prescrição médica, 

sob pena de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). [...] (sic Id.30538636 pág.15). Com pedido de 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, 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 referido códex. Pois bem. A matéria deve 

ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes 

contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor e da 

Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. Na espécie, observo que a 

vigência da relação jurídica existente entre as partes, bem como a 

prescrição médica do tratamento de urgência pleiteado na exordial 

(Id.30539549), o qual foi de fato negado pelo plano de saúde Requerido 

que discordou do tratamento indicado, além de afirmar que não há 

cobertura obrigatória no rol da ANS, nos termos do Id.30539552. Ora, sem 

maiores delongas, a recusa do plano de saúde Réu viola o ordenamento 

jurídico e o entendimento jurisdicional, porquanto não compete ao plano de 

saúde avaliar, ou pior, limitar contratualmente, qual é o tratamento mais 

adequado ao paciente. Ademais, ainda que se cogite a ausência de 

expressa do tratamento no rol da ANS não justifica a recusa do Réu, 

porquanto a negativa da parte Requerida ou a eventual limitação 

contratual, além de ofender a boa-fé objetiva que deve nortear os 

contratos consumeristas, notadamente o pacto de prestação de serviços 

de assistência à saúde, cabendo, pela pertinência, trazer à colação a lição 

de NELSON NERY JUNIOR, verbis: “Quem quer contratar plano de saúde 

quer cobertura total, como é obvio. Ninguém paga plano de saúde para, na 

hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o 

fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo 

tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber 

e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor” (Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8ª edição, página 570). A 

propósito, já se pronunciou, por mera amostragem, o C. Superior Tribunal 

de Justiça: “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo 

paciente. Precedentes” (AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 

28/08/2013). “Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da 

cobertura financeira do tratamento médico do beneficiário 

(radioterapia).Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas 

limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, 

permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do 

contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais 

necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do 

procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes” 

(AgRg no AREsp 192.612/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 20/03/2014). Segundo entendimento pacificado no 

colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde 

podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o 

procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da 

integridade física do paciente. Confira-se jurisprudência sobre o tema: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO 

MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar 

as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, 

delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento 

da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, 

Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 

18/12/2017). 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a 

autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano 

moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, 

comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (STJ: AgInt no AREsp 1263533/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

16/05/2019, DJe 23/05/2019) Cumpre esclarecer, por oportuno, que o 

médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores 

condições de sugerir o procedimento mais adequado ao caso específico, 

não parecendo razoável negar à Requerente o acesso à técnica 

apropriada a seu quadro, obrigando-a a aceitar método diverso indicado 

pela junta médica do Réu. Portanto, ao meu sentir, nesta fase de cognição 

sumária, diante da inequívoco teor recusa do plano de saúde Réu, frente 

ao bem jurídico tutelado, direito ilimitado que garanta com dignidade e 

segurança a Vida e a Saúde, entendo inarredável a probabilidade do 

direito à concessão da medida. Igualmente se diga quanto ao perigo de 

dano irreparável ou de incerta reparação à saúde e bem-estar da 

Requerente em se aguardar o regular trâmite da ação sem o início 

tratamento prescrito, sendo desnecessário tecer maiores considerações a 

respeito. Por fim, relevante anotar que o perigo da irreversibilidade deve 

ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, 

prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que os 

prejuízos patrimoniais para realização dos procedimentos e tratamentos 

médicos indicados para a Autora, poderão ser recompostos a posteriori, 

em caso de improcedência da demanda; enquanto a vida, especialmente 

quando se enfrenta doença grave em idoso, nem sempre goza do mesmo 

tempo ou sorte patrimonial. Logo, deve prevalecer neste momento 

processual, o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da 

dignidade da pessoa humana, cabendo a parte Requerida autorizar o 

fornecimento do procedimento requisitado. ANTE O EXPOSTO, nos termos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que 

a parte Requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO no prazo de 24h (vinte e quatro horas), AUTORIZE TODOS OS 

PROCEDIMENTOS/TRATAMENTOS MÉDICOS indicados para à Autora 

VERA BOTOF GONÇALVES até o restabelecimento de sua saúde após os 

recidivos quadros de AVC comprovados nos autos, especialmente 

aqueles que foram objeto da recusa anexada ao Id.30539552, conforme 

pleiteado na exordial, os quais deverão ser realizados pela equipe médica 

que assiste a Autora ou a quem for indicado/aceito pela paciente, inclusive 

no caso de não haver profissional/estabelecimento médico conveniado, 

nos limites legais e contratuais entabulados entre as partes, sob pena de 

multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe 

de R$5.000,00 (cinco mil reais). . 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. 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). 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. DEFIRO AINDA O CUMPRIMENTO DA 

PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, SERVINDO 

A DECISÃO COMO MANDADO. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
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Processo Número: 1024953-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE PATRICIA DE JESUS OLIVEIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGELETRICA ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº1024953-12.2017.8.11.0041 (p) VISTOS EM 

SANEAMENTO. Com fulcro no art. 357 do Código de Processo Civil, passo 

a proferir decisão de saneamento e organização do processo: Das 

preliminares arguida pela parte Requerida ENERGISA DISTRIUIDORA DE 

ENERGIDA S/A em sede de contestação (id.11370710) e pela parte 

Requerida ENGELETRICA ASSESSORIA PROJETOS E CRONSTRUÇÃO 

LTDA - EPP (id.11370710):: 1) INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO e AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS. 

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, porque não se 

verifica, no caso, situação que abranja as hipóteses de inépcia de inicial 

previstas no art. 330, § 1º, incisos I a IV, do CPC: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial 

quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Assim, embora a 

parte Requerida alegue que a petição inicial não possui fundamentação 

sobre os pedidos de indenização dos danos materiais, é possível extrair 

claramente dos fatos narrados a conclusão lógica e os fundamentos 

jurídicos em que se consubstanciam tais pedidos, ou seja, decorrentes 

dos danos experimentados pelo acidente sofrido pela parte Autora. De 

outra sorte, a alegada ausência de provas sobre os danos morais e 

materiais que a parte Autora pretende o ressarcimento não é o bastante 

para o reconhecimento da inépcia da petição inicial, sobretudo por se 

tratar de circunstância que é afeta ao mérito. Desta feita, rejeito a 

preliminar. Quanto a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, causa 

espécie ter sido aventada pela parte Requerida ENGELETRICA 

ASSESSORIA PROJETOS E CRONSTRUÇÃO LTDA - EPP em sede de 

contestação (id.11370710), e não pela própria Energisa. Aduz a parte 

Requerida que por ocasião do acidente era quem executava o serviço, o 

qual não teria qualquer relação com a Empresa Concessionária de Energia, 

defendendo a inaplicabilidade do disposto no artigo 37,§6º da CF. Todavia, 

essa responsabilidade prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal é 

objetiva para as prestadoras de serviços público, não havendo se falar 

em ilegitimidade passiva desta com imputação tão somente à empresa 

terceirizada contratada para prestação de determinados serviços na rede 

de energia. Assim, somente a ocorrência de fortuito externo, força maior, 

fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, 

excluiria a obrigação de indenizar, circunstância que no caso, depende de 

maior incursão no mérito. Portanto, rejeito a preliminar. Superadas as 

preliminares, declaro o feito saneado. Fixo como pontos controvertidos: 1) 

A existência de culpa exclusiva da vítima; 2) Se o local estava 

devidamente isolado no momento em que a Requerida efetuava 

manutenção; 3) Se o fio de alta tensão já estava rompido no chão no 

momento do acidente; 4) Em que circunstâncias o fio atingiu a parte 

Autora; 5) Se a Autora caiu da motocicleta; Do ônus da prova: Acerca do 

ônus probatório, a relação existente entre as partes é de consumo, nos 

termos do art. 2º e 3º do CDC, estando o usuário do serviço em posição 

de desvantagem técnica, o que justifica a inversão do ônus da prova, a 

fim de facilitar a defesa do consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso 

dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6º, VIII, do 

Estatuto, razão pela qual, DEFIRO A INVERSÃO do ônus da prova com 

relação aos itens 1,2 e 3 dos pontos controvertidos fixados. DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 24 de junho de 2.020, às 13h30; 

Nos termos do artigo 357,§4º do CPC, fixo prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação do rol de testemunhas; Fica consignado que cabe ao 

advogado de cada parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele 

arrolada(s), dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 

do CPC. Caso solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente 

DECISÃO SANEADORA (§1º, art.357), voltem os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Faculto ainda às partes apresentarem para 

homologação, a delimitação consensual das questões de fato e de direito 

a que se referem os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias para vinculação das partes e do Juízo. Transcorrido o prazo 

de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação das partes, certifique a 

escrivania a estabilidade da presente DECISÃO, nos termos do §1º do 

artigo 357 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011690-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011690-05.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA REQUERIDO: 

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A VISTOS, 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA, que CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO move em 

desfavor de SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A, 

pleiteando em sede de tutela de urgência que: [...] I – O deferimento da 

tutela de urgência, liminarmente, nos termos do art. 300, caput, § 2o do 

CPC c/c art. 84, §3o do CDC, determinando a SUSPENSÃO IMEDIATA DA 

RESTRIÇÃO que recai sobre a Requerente, junto ao SERASA, intimando-a 

para que tome as medidas necessárias para impedir a divulgação das 

informações danosas por terceiro, em um prazo de 24h após a intimação, 

relativa à inclusão realizada pela Requerida quanto aos seguintes títulos: 

[...] (sic Id.30456109 pág.19). Instada a substituir a emenda a inicial e 

indicar os Id. que seriam excluídos do processo, bem como recolher as 

custas processuais de distribuição da ação (Id.30303220). Tendo a parte 

Autora apresentado a emenda substitutiva com documentos instrutórios, 

comprovou o recolhimento das custas processuais de distribuição da 

ação, sem indicar os documentos dispensáveis à ação, conforme 

Id.30456106 ao Id.30460597. Vieram conclusos. É o relatório. DECIDO O 

pedido de tutela antecipada formulado, aqui compreendido como tutela de 

urgência, está disciplinado no Título II do CPC/2015, cujo art. 300, exige, 

para o deferimento da medida, que se evidencie a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, os 

documentos amealhados com a inicial embora demonstrem a insegurança 

da Requerente na continuidade das tratativas por conta dos supostos 

descumprimentos contratuais da Requerida, neste momento de cognição 

sumária é temerário aferir quem deu causa ou a quem seria imputável a 

culpa pelo desfazimento da avença. Entrementes, considerando que a 

rescisão do contrato é uma faculdade dos contratantes, não vislumbro 

motivo para se negar a suspensão dos efeitos do contrato, desde logo, 

restando ao final, por ocasião da sentença, decidir sobre qual das partes 

lhe deu causa e quanto aos pedidos de cunho indenizatório. O perigo de 

dano também perfaz configurado na medida em que a tratando-se de 

contrato sinalagmático, em que incide a regra da exceção do contrato não 

cumprido, e sendo possível a verificação de desentendimentos que tornam 

insegura a relação jurídica denunciada, considero desproporcional e 

desarrazoado permitir que sejam mantidas as restrições lançadas sobre 

os dados da Autora, até que se resolva a rescisão contratual, sobretudo 

quando o contrato de fato já foi rescindido pelas partes. Saliento por fim, a 

inexistência de risco de irreversibilidade da medida, que se situa no 

aspecto econômico relacionado a eventuais prejuízos com a continuidade 
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do contrato, os quais poderão ser indenizados oportunamente. ANTE O 

EXPOSTO, recebo a emenda a inicial substitutiva e documentos, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

CPC, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR 

à parte Requerida SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA 

S/A promova os atos necessários à SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

Id.30457006, devendo no prazo de 48h (quarenta e oito horas) EXCLUIR 

os dados da parte Autora CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO dos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e 

CONGÊNERES), se abstendo de fazer nova anotação negativa no que 

concerne a relação contratual sub judice, 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 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-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda a inicial substitutiva 

e os documentos que a instruem. 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). Derradeiro, a 

Requerente não apresentou indicou acerca da manutenção dos 

documentos anexados à inicial substituída, o que implica na retirada da 

visibilidade de todos os documentos que prejudicar o julgamento do mérito 

e a celeridade da tramitação do processo. Assim, DETERMINO a retirada 

da visibilidade dos documentos do Id.30295086 ao Id.30290090, na forma 

do artigo 32, §4º da Resolução nº03/2018-TP. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034548-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA ALVES JULIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUSY MELO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1034548-64.2019.8.11.0041(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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045271-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E 

FISIOTERAPIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEIDI DOMINGUES SERAFIM OAB - SC40634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE FATIMA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1045271-45.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 30443706. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017358-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VICTORIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS Processo Nº 1017358-93.2016.8.11.0041 (h) 

VISTOS, MONICA VICTORIA PINTO DA SILVA propôs AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de CLARO S.A. Narra a Autora que a 

Requerida negativou indevidamente o seu nome por uma prestação de 

serviço que jamais adquiriu, proveniente de um contrato que NUNCA 

assinou e que até então desconhecia. Por fim, requer a procedência da 

demanda para que seja declarado a inexistência de débito, condenando o 

Requerido ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos 

morais, e os benefícios da justiça gratuita. Contestação apresentada no ID. 

4770402, requerendo a improcedência dos pedidos, além da condenação 

da Autora por litigância de má-fé, e pedido contraposto para condenar a 

Autora a adimplir com o valor discutido. Audiência de conciliação realizada 

em 07/02/2017, sem êxito (ID. 4829332). Impugnação à contestação de ID. 
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9065701. Ato continuo as partes foram intimadas para apresentarem as 

provas que pretendiam produzir, ocasião em que a Requerente pleiteou 

pela produção de prova pericial grafotécnica (ID. 15406920) e a Requerida 

concordou com o pedido de realização de perícia grafotécnica (ID. 

15548859). Decisão de ID. 17736483, deferindo a produção de prova 

pericial, nomeando a empresa MEDIAPE como perito judicial. Laudo pericial 

de ID. 25886885. Manifestações apresentadas pela Autora no ID. 

28122187 e pelo Requerido no ID. 28134556. Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO DECIDO Inicialmente, entendo devidamente 

esclarecidos os fatos através do laudo pericial de ID. 25886885, ao fim 

que se destina, sob o livre convencimento do juízo. Digo isto, pois, 

minuciosamente produzido, o expert respondeu objetivamente e 

satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, estando ele bem 

embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às 

normas técnicas. Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, 

HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais. 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. Inicialmente, cumpre registrar a 

incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, dada a 

subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do CDC. Assim, incidindo as 

regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da 

prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do Códgio Civil), 

para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de 

Consumo. Conforme orientação do referido artigo, "o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos". A imposição do dever de 

indenizar objetivamente exigirá, portanto, a ocorrência da conduta do 

agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Ausentes quaisquer 

um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório. No que se refere ao 

nexo causal, poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de 

reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do 

produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro, consoante determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 

14 do CDC. A culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal 

e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços 

somente se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de 

causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo 

absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado. Destarte, 

para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa 

exclusiva de terceiro, é necessário que o fato danoso seja inevitável, 

imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo 

fornecedor. No caso em tela, a Requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, com a consequente condenação da Ré em danos 

morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, por uma prestação de serviço que jamais adquiriu, 

proveniente de um contrato que nunca assinou e que até então 

desconhecia. A Requerida, por sua vez, aduz que não agiu ilicitamente, 

pois não violou a ordem jurídica, agindo conforme a lei que dispõe sobre 

seus serviços e, não havendo a alegada violação de dispositivo legal, não 

há que se falar em indenização, uma vez que a ilicitude constitui 

pressuposto inafastável da obrigação de indenizar. Pois bem, incidindo as 

regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da 

prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02), para 

se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de 

Consumo. Conforme orientação do referido artigo, "o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos". A imposição do dever de 

indenizar objetivamente exigirá, portanto, a ocorrência da conduta do 

agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Ausentes quaisquer 

um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório. No que se refere ao 

nexo causal, poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de 

reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do 

produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro, consoante determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 

14 do CDC. A culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal 

e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços 

somente se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de 

causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo 

absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado. Destarte, 

para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa 

exclusiva de terceiro, é necessário que o fato danoso seja inevitável, 

imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo 

fornecedor. Especificamente no caso de concessão de cartões, abertura 

de contas correntes, bem como concessões de empréstimos e habilitação 

de linhas telefônicas, tais práticas envolvem grandes riscos aos 

consumidores e correntistas, por possibilitar que sejam realizadas por 

terceiros de má-fé e fraudadores, que se escoram na falha do dever de 

cuidado ou negligência das instituições e empresas, causando danos aos 

seus clientes. Referida prática passou a ser corriqueira, fato previsível e 

inerente, portanto, ao risco do empreendimento bancário e financeiro, o 

que não afasta a responsabilidade objetiva pelo acidente de consumo. No 

caso em tela, observa-se que a parte autora argumenta ter tomado 

conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito, pela requerida, não se recordando de qualquer dívida 

existente entre as partes, desconhecendo a origem do débito. Entretanto, 

a requerida comprovou nos autos a relação jurídica mantida entre as 

partes, eis que titular o autor de linha telefônica, contratada em seu 

endereço residencial. A Requerida, trouxe aos autos os Termos de 

Adesão de ID. 4770407 e ID. 4770409, demonstrando a contratação dos 

serviços telefônicos, e na sequência, as faturas consubstanciadas na 

prestação de serviços telefônicos. Ainda, diante da alegação da Autora 

de que não havia firmado contrato com a Requerida, foi realizada pericia 

grafotécnica a qual concluiu pela autenticidade da assinatura da Autora no 

contrato de adesão, in verbis: “10-DA CONCLUSÃO Face ao que foi 

analisado e acima exposto, o perito responsável por este Laudo Pericial 

após os exames das seguintes Peças Questionadas (impugnadas) acima, 

visando constatar a sua autenticidade ou falsidade do mesmo, conforme 

confrontos em anexo juntado ao laudo, constatamos o seguinte: Todas as 

assinaturas acima impugnadas são autênticas, ou seja, ambas 

assinaturas dos Termos de Adesão de Pessoa Física Para Planos de 

Serviço Pós-Pagos-SMP, partiram unicamente do punho escritor da Sra. 

Mônica Victória Pinto da Silva.” Destaco ainda, que o documento que 

demonstra a prestação dos serviços telefônicos pela requerida à Autora 

atende satisfatoriamente às normas da Anatel sobre a informação ao 

consumidor, tratando-se, portanto, de documento hábil a amparar a 

decisão judicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E DO DÉBITO A ELA 

CORRELATO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇAO POR DANO MORAL 

INDEVIDA. - Tendo ocorrido a demonstração da contratação de linha 

telefônica e respectivo débito e se olvidando a autora em demonstrar 

eventual quitação, não há que se falar em declaração da inexistência do 

débito e respectiva indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000181120239001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

27/11/2018, Data de Publicação: 10/12/2018) Tendo sido demonstrada, 

portanto, a prestação dos serviços telefônicos, e por consequência, a 

legalidade na cobrança dos débitos em questão, a improcedência da 

demanda é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar em 

condenação da requerente por litigância de má-fé, pois a presente ação 

se situou dentro da normalidade processual. Ademais, a Autora apenas 

utilizou o direito de ação, o qual é constitucionalmente reconhecido, para 

pleitear um direito que acreditava ser detentora. Registra-se que a 

caracterização da litigância de má-fé está condicionada à prática de ato 

previsto no rol taxativo do art. 80 do CPC e deve ficar clara ou ao menos 

dissimulada na intenção da parte querer causar dano processual ou 

material à outra, o que no caso dos autos não se verificou. Ressalta-se, 

por oportuno, que a boa-fé das partes em juízo é presumida, daí que para 

se reconhecer a má-fé, deve haver prova cabal nos autos, o que não 

também não restou evidenciado, portanto, afasta-se a pretendida multa 

por litigância de má-fé aos autores, por falta de substrato jurídico. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Requerida pleiteia que a autora cumpra com 

suas obrigações contraídas junto a reclamada e proceda com o 

pagamento de seus débitos no tocante aos produtos ofertados pela ré. 

Diante da declaração de exigibilidade do débito, nos termos acima, se faz 

necessário o seu devido adimplemento, motivo pelo qual, procedente o 

pedido contraposto, para condenar a Autora ao pagamento dos débitos 
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em aberto, cujo valor deverá ser apurado em fase de cumprimento de 

sentença. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Requerente MONICA 

VICTORIA PINTO DA SILVA em desfavor de CLARO S.A. Ainda, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a Autora MONICA 

VICTORIA PINTO DA SILVA ao pagamento dos débitos em aberto perante 

a Requerida CLARO S.A, a serem apurados em fase de cumprimento de 

sentença. Presente o princípio da sucumbência, CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça 

gratuita (artigo 98, §3º 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, 20 de março de 2020. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026558-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código – 1026558-90.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente no id. 

29011412, manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida nos ids. 19878365 e 25047213, para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do 

artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado 

nos ids. 19878365 e 25047213, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 29011412. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009719-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSON DIAS BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código – 1009719-53.2018.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente no id. 

29406050, manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida nos ids. 29080128 e 29080126, para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do 

artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado 

nos ids. 29080128 e 29080126, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 29406050. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021165-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

RECLAMAÇÃO CÍVEL Processo Nº 1021165-24.2016.8.11.0041 (h) 

VISTOS, PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA propôs 

RECLAMAÇÃO CÍVEL em desfavor de OI MOVEL S.A. Narra o Autor que a 

Requerida incluiu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente 

ao débito no valor de R$ 428,54 (quatrocentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e quatro centavos) com data de vencimento em 15 de março de 

2013, e inclusão em 13 de abril de 2013, sendo que o valor não 

corresponde a nenhuma pendência do Requerente junto à empresa 

Requerida, vez que o Requerente não mantém nenhuma relação jurídica, 

muito menos realizou algum contrato com a referente empresa. Por fim, 

requer a procedência da demanda para que seja declarado insubsistente 

a relação jurídica atribuída ao Requerente, devendo ser declarada 

inexistente ao débito no valor de 428,54 (quatrocentos e vinte e oito reais 

e cinquenta e quatro centavos) com data de vencimento em 15 de março 

de 2013, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais, inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça 

gratuita. Determinada a emenda a inicial no ID. 4297823, o Autor se 

manifestou no ID. 4607458. Decisão de ID. 4672833, concedendo os 

benefícios da justiça gratuita ao Autor, e determinando a citação do 

Requerido. Audiência de conciliação realizada em 24/04/2017, restando 

infrutífera em razão da ausência da parte Autora (ID. 6651482). 

Contestação apresentada no ID. 7108801, arguindo a preliminar de 

litispendência, conexão e requerendo a suspensão do feito em razão da 

afetação do tema, e no mérito, requer a improcedência dos pedidos, frente 

à comprovada inexistência de ato ilícito e nexo causal, capazes de ensejar 

a condenação pleiteada. Intimado para apresentar Impugnação a 

contestação, o Autor deixou transcorrer o prazo, conforme Certidão de ID. 

11929408. Decisão de ID. 23971032, rejeitando as preliminares de 

litispendência e conexão, invertendo o ônus da prova e intimando as 

partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, sendo que 

as partes quedaram-se inertes, conforme certidão de ID. 25591154. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO DECIDO 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. Inicialmente, cumpre registrar a 

incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, dada a 

subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do CDC. Assim, incidindo as 

regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da 

prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), 

para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de 

Consumo. Conforme orientação do referido artigo, "o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos". A imposição do dever de 

indenizar objetivamente exigirá, portanto, a ocorrência da conduta do 

agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Ausentes quaisquer 

um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório. No que se refere ao 

nexo causal, poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de 

reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do 

produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro, consoante determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 

14 do CDC. A culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal 

e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços 

somente se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de 

causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo 

absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado. Destarte, 

para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa 

exclusiva de terceiro, é necessário que o fato danoso seja inevitável, 

imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo 

fornecedor. No caso em tela, a Requerente busca a declaração de 
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inexistência de débito, com a consequente condenação da Ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que 

jamais firmou qualquer contrato ou adquiriu produtos junto à Requerida. A 

Requerida, por sua vez, aduz que não agiu ilicitamente, pois não violou a 

ordem jurídica, agindo conforme a lei que dispõe sobre seus serviços e, 

não havendo a alegada violação de dispositivo legal, não há que se falar 

em indenização, uma vez que a ilicitude constitui pressuposto inafastável 

da obrigação de indenizar. Mirando-se as alegações do Requerido, 

nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de 

comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular. É que se o 

consumidor alega inexistência do débito, é do fornecedor de serviços, o 

ônus de comprovar que o negócio jurídico que lastreia o débito cobrado 

legitima a inclusão do nome daquele nos cadastros de proteção ao crédito 

(art. 373, II do CPC). Os documentos acostados nos autos não 

demonstram, com certeza, a relação contratual das partes. A empresa 

telefônica se limitou a trazer aos autos apenas, contas telefônicas, bem 

como telas sistêmicas, o que, por si só, não demonstra a relação existente 

entre as partes. Não há nenhum documento que comprove a legalidade do 

débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito. Ressalta-se que, tais 

documentos acostados aos autos não comprovam a alegada regularidade 

da contratação, por se tratar de registro produzido unilateralmente, não 

tendo sido juntada cópia do contrato ou outros documentos utilizados pelo 

consumidor para a realização do negócio, devidamente assinado, 

contendo dados cadastrais/pessoais, que pudessem evidenciar a 

celebração do negócio jurídico. Logo, não procedeu a ré, ao que parece, 

com o cuidado exigido. Assim, tem-se que apesar de a Requerida ser 

detentora das informações e de possuir todos os meios de demonstrar a 

alegada relação jurídica e inadimplência do autor, foi desidiosa na 

produção da prova que lhe incumbia com exclusividade. Dessa forma, não 

comprovando a Requerida, ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo ao direito do autor, impõe-se reconhecer a sua responsabilidade 

civil, sendo manifestamente ilícita a circunstância consistente em permitir a 

mantença do nome do Autor em cadastro negativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO EM JUÍZO - DEVEDOR NÃO 

CONTUMAZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Incumbe à parte ré, nas ações 

declaratórias negativas, provar a existência do débito, porquanto é certo 

que, no plano fático, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprovar 

fato negativo. Sem provas contundes da existência do débito, há de se 

reconhecer como indevida a inscrição do nome do autor em cadastro de 

restrição creditícia. Se existem negativações anteriores em nome do 

requerente, distintas da discutida nestes autos - por dívida já declarada 

inexigível pela sentença, mas se ele comprova que todas estão sendo 

discutidas judicialmente, afastando o reconhecimento como devedor 

contumaz, faz jus à indenização por danos morais, em razão da 

negativação indevida, objeto desta demanda. (TJ-MG - AC: 

10378170012215001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) Quando ocorre 

uma cobrança indevida, os posicionamentos mais atuais acerca da 

responsabilidade civil são no sentido de aceitar como causa de 

indenização a remessa do nome do Consumidor aos órgãos de proteção 

ao crédito, que prejudica o consumidor. Em assim não sendo, a cobrança 

indevida, se traduz em constrangimento, e a consequente indenização por 

danos morais. O dano está presente, eis que o Autor passou pelo 

transtorno de ser cobrado por uma dívida que não contraiu desde quando 

não utilizou do serviço de telefonia -, e ter seu nome lançado no rol dos 

maus pagadores por meses. Tais fatos, que não podem ser confundidos 

com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer 

pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando sem 

dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de 

experiência comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar o 

consumidor lesado. É certo que a indevida inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito se configura como dano "in re ipsa", isto é, prescinde 

de prova. A propósito, vejamos: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO. DANO MORAI IN RE IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no 

sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re 

ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedentes. (...)." (AgInt no AREsp nº 

1.128.519/RS, Relator (a) Ministro (a) LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, DJe 28/09/2019 - destaquei). Contudo, sabe-se que a 

caracterização do dano moral não subsiste caso existente apontamentos 

legítimos e anteriores nos cadastros restritivos no nome do postulante. 

Este entendimento encontra lastro na argumentação de que "quem já é 

registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido 

pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção 

ao crédito" (STJ, REsp n. 1.002.985- RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 

27.8.2008). A propósito, em situações em que há outros registros nos 

cadastros de proteção ao crédito, o entendimento de que deve ser 

afastado os danos morais já foi sedimentado pelo STJ por meio da Súmula 

385: "Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." No caso dos 

autos, verifica-se a existência de diversos apontamentos em nome do 

autor, distintos do discutido nestes autos (ID. 4173574). Com efeito, não 

se pode admitir que alguém que reiteradamente descumpra compromissos 

financeiros possa se abalar emocionalmente com recusas em instituições 

financeiras e crediários, pois tal fato pode até ser algo comum em seu 

cotidiano. Ademais, a indenização por danos morais deve ser reconhecida 

com parcimônia, sob pena de se premiar o exercício abusivo do direito por 

parte dos consumidores, que pretendam se enriquecer ilicitamente. Por 

isso, o devedor contumaz, frequentador dos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, possuidor de diversos apontamentos negativos no 

rol dos inadimplentes, por descumprimento de compromissos financeiros, 

não faz jus à indenização por danos morais por inscrição superveniente, 

ainda nos casos em que um dos apontamentos tenha sido efetivado sem 

as formalidades necessárias. A reincidência do autor em deixar de pagar 

suas dívidas não autoriza sequer a fixação de indenização módica, não 

fazendo jus a qualquer reparação, pelo que improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 

487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado pela Requerente PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA, 

para DECLARAR a inexistência dos débitos, no valor de R$ 428,54 

(quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) com data 

de vencimento em 15 de março de 2013. Em razão da sucumbência 

recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 

50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da 

parte Autora por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º 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, 20 de março de 2020. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019513-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código – 1019513-35.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente no id. 

29673927, manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 29546822, para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do artigo 924, II 

e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 29546822, em 

favor da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 

29673927. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 
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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: 1036518-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LUIS TAMAIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código – 1036518-36.2018.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente no id. 

28442042, manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 28436490 / id. 29462136, para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do 

artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado 

no id. 28436490 / id. 29462136, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 28442042. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, 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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009608-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SALOMAO (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009608-98.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar data para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

do réu para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Oportunamente, este processo será incluído no Multirão de 

DPVAT, caso as partes manifestem interesse. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059982-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059982-55.2019.8.11.0041 DESPACHO Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário 

(Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Visando que este feito tenha duração razoável e 

competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO do réu para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032902-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora 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, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. 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[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 
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da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 
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como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida 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. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04.10.2018, às 13:18. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054807-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZELENY ELZA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI IMOVEIS LTDA - ME (REU)

CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054807-80.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda 

da petição inicial ao (ID. 27457822), bem como os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência 

de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se 

sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023562-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JUCILENE MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023562-85.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de citação por hora certa da parte ré São Cristóvão Transportes, 

devendo a Secretaria cumprir ao que determina o art. 254, do CPC. 

Todavia, diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de 

redesignar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

CPC. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e 

redesignar uma data de audiência para tentativa de composição poderá 

ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça a situação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreender 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da ré São Cristóvão Transportes, por hora certa, 

para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003054-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV (EXECUTADO)

RAULINO STRELOV (EXECUTADO)

SIDNEY ZORZANELLO ARANTES (EXECUTADO)

GUILHERME HENRIQUE DE MEDEIROS STRELOV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003054-50.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

exequente para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial e justiça 

(ID 30100102), no prazo legal. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028336-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY ROBERTA CAMPOS DAUBIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que o polo ativo foi intimado 

da decisão ID. 22412197, porém deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação no processo. Nada mais. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044484-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN ESTEVAM FERREIRA (REQUERENTE)

R. A. C. D. S. (REQUERENTE)

R. G. D. S. N. (REQUERENTE)

L. E. F. F. (REQUERENTE)

ADRIANA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044484-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010007-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010007-98.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032149-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032149-62.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052930-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN CAXIAS ASSUNCAO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n. 1052930-08.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076079 Nr: 58027-45.2015.811.0041

 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: ELIANA RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RAHAL COSTA - 

OAB:15.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:25057-MT, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:242.289SP, CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - OAB:17669-MT, 

ERNANDES DOS SANTOS - OAB:17663/MT, FERNANDA ALVES 

CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido e CONDENO a ré ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS à autora, 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). 

Confirmo a liminar de p. 34/36.Custas e despesas processuais por ambas 

as partes, nos termos do artigo 86, do CPC, cabendo 40% (quarenta por 

cento) ao autor e 60% (sessenta por cento) à ré. Fixo os honorários 

advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da 

causa, conforme artigo 85, §2º, ambos do CPC. No entanto, sendo a 

autora beneficiária 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).Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 776461 Nr: 29779-74.2012.811.0041

 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: MICHELE ATILIO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME, DAYANA LEITE CARVALHO, PROSIGMA LABORATORIO, 

FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PROSIGMA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14.341, LÍGIA 

MARIA AGGIO PRECINOTI - OAB:SP/194.410

 Vistos.

A autora requer ser imunizado do pagamento dos honorários periciais, 

bem como que a perícia seja realizada por órgão oficial do Estado de Mato 

Grosso (p. 514).

As advogadas Ligia Maria Aggio Precinoti, Debora Kanankaity e Fernanda 

Ferreira El Jamel renunciaram os poderes outorgados pela denunciada 

Farmácia de Manipulação Prosigma Ltda. – ME (p. 501 e 515).

É o relatório. Decido.

Em que pese a determinação para regularização da representação 

processual da litisdenunciada (p.503), verifico a sua desnecessidade, 

haja visto que a decisão proferida à p. 484, revogou o deferimento da 

denunciação da lide da empresa Farmácia de Manipulação Prosigma Ltda. 

– ME.

Diante disso, revogo, em parte, a decisao de p. 503, apenas quanto à 

intimação para regularizão processual da empresa denunciada Farmácia 

de Manipulação Prosigma Ltda. – ME.

No mais, mantenho os demais termos inalterados.

De outro norte, infere-se que a autora é beneficiária da justiça gratuita, 

concedida à p. 176.

Consta, ainda, no ato do deferimento da produção da prova pericial, a 

observação quanto à gratuidade da justiça à autora.

Ou seja, evidente que os honorários periciais serão pagos ao final pelo 

Estado, caso a ação seja julgada improcedente, ou pela ré, na hipótese de 

a autora sair vencedora.

Deste modo, considerando que as partes não impugnaram a proposta dos 

honorarios, homologo os honorários periciais e determino a intimação da 

perita para iniciar os trabalhos.

Informada a data, intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086846 Nr: 4646-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DIAS DA SILVA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 91/9.

Expeça-se alvará do valor incontroverso em favor do exequente.

 Os dados bancários estão descritos à p. 93.

Intime-se a executada para pagar a quantia remanescente, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108167 Nr: 13945-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO TORRE DI PIETRA, MARISA DE 

FATIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON, 

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO HENRIQUE SILVA 

POZZOBON - OAB:20.740/MT, THALISSON GAYVA MORAES - 

OAB:18846

 Vistos e etc.

 A fim de adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), a Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março 

de 2020 recomenda o reagendamento das audiências não urgentes, 

conforme consta em seu inciso I, artigo 15, Capítulo “V” (anexo).

 Todavia, a Portaria-Conjunta nº. 249 de março 2020, suspendeu todos os 

prazos processuais e determinou a não realização de audiências no 

período de 20/03/2020 à 20/04/2020.

Já a Resolução nº. 313/2020 do CNJ, suspendeu os prazos até o dia 30 

de abril de 2020.

Assim, diante da situação de anormalidade gerada pela pandemia do 

coronavírus, oportunamente nova data será designada para a realização 

da audiência.

Intimem-se todos.

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.: 1215735 Nr: 10149-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON, FLAVIO 

HENRIQUE SILVA POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFÍCIO TORRE DI PIETRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT, FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - 
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OAB:20.740/MT, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18.846-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA P. V. DE 

MORAES - OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244/MT

 Vistos e etc.

 A fim de adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), a Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março 

de 2020 recomenda o reagendamento das audiências não urgentes, 

conforme consta em seu inciso I, artigo 15, Capítulo “V” (anexo).

 Todavia, a Portaria-Conjunta nº. 249 de março 2020, suspendeu todos os 

prazos processuais e determinou a não realização de audiências no 

período de 20/03/2020 à 20/04/2020.

Já a Resolução nº. 313/2020 do CNJ, suspendeu os prazos até o dia 30 

de abril de 2020.

Assim, diante da situação de anormalidade gerada pela pandemia do 

coronavírus, oportunamente nova data será designada para a realização 

da audiência.

Intimem-se todos.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408360 Nr: 370-24.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEI DE MORAES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Intimo a parte requerente, na pessoa do seu advogado, para se 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, conforme 

juntada de petição de fls 349/351, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054825-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1054825-04.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Intimida, a parte autora não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Intime-se a parte autora 

para recolher as custas e despesas processuais em 15 dias, bem como 

organizar os documentos do processo, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1060673-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ROSENDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENTAL CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060673-69.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 
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autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Intimado, o autor não colacionou 

nenhum documento que comprove que o valor por ele percebido é 

insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO 

DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Intime-se o autor para recolher as custas 

processuais, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Decorrido o prazo de 15 dias, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045322-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDRE BELLINELLO SOARES SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045322-56.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação por obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada proposta por 

Lucas André Bellinello Soares Simões em face de IUNI – UNIC Educacional 

Ltda., aduzindo, em síntese, é beneficiário de bolsa integral oferecido pelo 

PROUNI – Programa Universidade para Todos. Relata que cursa de direito 

no Campus da Beira Rio e que, insatisfeito com a faculdade de direito, 

solicitou a transferência para o curso de Comunicação Social – 

Jornalismo, o que lhe foi negado de forma verbal pela ré. Requer o 

deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que proceda a 

transferência do curso de Direito para Comunicação Social – Jornalismo, 

sob pena de multa diária. Determinada a emenda da petição inicial (ID 

25457681), o autor justificou o não fornecimento de documentos pela ré 

no ID 26315831. Os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos, sendo 

oportunizado o parcelamento das custas ao autor (ID 28459046), tendo 

sido recolhida a primeira parcela - ID 28850328. É o relatório. Decido. O art. 

300 do Código de Processo Civil 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.” Sobre 

a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de 

urgência está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, 

portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o 

processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável 

decisão favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil : artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, 

p.487. Destaquei). O autor, na condição de beneficiário da bolsa oferecida 

pelo PROUNI – Programa Universidade para Todos, pretende, por esta via, 

seja determinada à ré que realize a transferência do seu curso de direito 

para a graduação de comunicação social – jornalismo, ao argumento de 

que não se identificou com o curso. Em que pese a relevância dos 

argumentos, ausente o requisito da probabilidade do direito, haja visto que 

o autor deixou de comprovar ser beneficiário do Prouni, como também não 

evidenciou que solicitou expressamente a transferência do curso, bem 

como a negativa da ré. Diante disso, indefiro a tutela de urgência 

requerida. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de 

designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

CPC. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e 

designar uma data de audiência para tentativa de composição poderá 

ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça a situação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreender 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para oferecimento de defesa, no prazo 

de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência 

de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Por fim, deverá o autor promover o recolhimento 

das demais parcelas das custas processuais, sob pena do indeferimento 

da petição inicial. Cuiabá, 20 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1032699-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVAL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032699-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DANIVAL 

SILVA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10387980, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, com fulcro no 

art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação 

prioritária do feito, haja vista que os documentos acostados no Id. nº 

10387982 apontam trauma de TCE em decorrência de acidente de trânsito, 

o que acarreta debilidade profissional, ainda que temporária. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032902-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo nº. 1032902-53.2018.8.11.0041 

SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente 

requer o levantamento do valor pago pela executada, não apresentando 

nenhuma objeção. É relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento 

de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos 

autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser 

reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos 

termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente 

como requerido ao ID. 28643376. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002775-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO PEREIRA MARTINS (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002775-35.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032699-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVAL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032699-28.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009728-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009728-44.2020.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais e pedido de antecipação de tutela proposta por Epifanio 

Bondespacho de Souza em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia, objetivando a concessão de liminar para 

determinar a suspensão da exigibilidade das faturas relativas aos meses 

de dezembro de 2019, janeiro de 2020 e fevereiro de 2020, bem como que 
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a ré se abstenha de incluir o seu nome nos órgão de proteção ao crédito e 

de interromper o fornecimento de energia elétrica em sua residência. No 

mérito requer a indenização por danos morais e a nulidade da cobrança 

indevida. O autor foi intimado para emenda à inicial e comprovar fazer jus 

aos benefícios da justiça gratuita, bem como apresentar documentos 

essenciais para comprovação dos fatos aduzidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (ID 29892152). Manifestação do autor , colacionando 

apenas documento de comprovação que faz jus à benesses da 

assistência judiciária gratuita (ID 29892152). É o relatório. Decido. In casu, 

oportunizado ao colacionar documentos que comprovem a hipossuficência 

alegada, bem como documentos comprobatórios dos fatos trazidos na 

exordial, este tão somente juntou sua CTPS . Pois bem. O artigo 320 do 

Código de Processo Civil dispõe que “a petição inicial será instruída com 

documentos indispensáveis à propositura da ação”. O artigo 321, do 

Código de Processo Civil complementa: 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. Conforme depreende-se dos autos, o autor 

manteve-se inerte, e ainda que instado, deixou de trazer documentos 

essenciais para instruir sua peça inicial, especificamente o histórico das 

faturas dos últimos 12 meses, e respectivos comprovantes de pagamento, 

conforme determinado (ID 29892152). Assim, compete a esta magistrada a 

extinção da ação sem resolução do mérito, uma vez intimada para sanar o 

vício apontado e ainda sim permaneceu inerte, conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA PROCEDER A EMENDA DA INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA 

– DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inobservância 

da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o 

seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo 

prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a 

irregularidade. (N.U 1008509-18.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) 

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE comprovação mínima 

quanto aO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

ausência de documentos comprobatórios de vínculo com a demandada 

descaracteriza a legitimidade da autora ante a ausência de comprovação 

mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Facultada a emenda 

à inicial sem o devido cumprimento, o indeferimento da inicial é medida que 

se impõe. (N.U 1004162-90.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) 

Com estas considerações e, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 

art. 330, IV e 320 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Legal. Defiro ao autos os benefícios 

da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028336-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY ROBERTA CAMPOS DAUBIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028336-27.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por EMILY ROBERTA CAMPOS DAUBIAN contra UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ambos qualificados na 

inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. O pedido de 

justiça gratuita foi indeferido ao (ID. 27562242). Intimada para recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora 

não atendeu ao chamado judicial, conforme (ID. 30342966). Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. A autora, 

devidamente intimada, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da 

ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a 

presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014183-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. A. (AUTOR(A))

SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014183-86.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais movida por SERGIO TADASHI 

ADANIYA JUNIOR, genitor da menor V. C. A. em desfavor de GOL LINHAS 

AÉREAS S.A., já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. 

As partes resolveram transacionar entre si (ID 24316168). Os autos foram 

encaminhados ao representante do Ministério Público, que se manifestou 

favorável ao acordo celebrado (ID 29450992). O acordo foi quitado (ID 

25161804), razão pela qual a parte autora requereu a expedição do 

alvará, conforme os dados bancários informados. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido As partes informaram que entabularam 

acordo extrajudicial, colacionando nos autos para homologação. Assim, 

homologo por sentença 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 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma 

pactuada. Expeça alvará para a parte autora do valor depositado (ID 

25161803), conforme requerido (ID 25744457). Assim certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de março de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047517-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1047517-14.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar 

proposta por FELIPE CORREA DA SILVA contra BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID. 

28819405). Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, o autor não atendeu ao chamado judicial. (ID. 

30342988). É o relatório. Decido. O autor devidamente intimado, deixou de 

recolher as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das 

custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 

485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022877-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARBOZA DA SILVA (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))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022877-15.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019118-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019118-77.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025578-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO BAUDUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT16448-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025578-46.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016824-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016824-81.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013772-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARQUES SOUZA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013772-14.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005049-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIARLES RAFAEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005049-06.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 
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inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030406-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZINATTO & SOUZA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO ITO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030406-17.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

Indenização por Dano Moral proposta por ZINATTO & SOUZA LTDA - ME 

contra SERGIO ROBERTO ITO, ambos qualificados na inicial. O pedido de 

justiça gratuita foi indeferido (ID. 27277765). Intimada para recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora 

não atendeu ao chamado judicial. (ID. 30342974). Os autos me vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Diante da ausência de 

recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a 

presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061173-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061173-38.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se 

ação proposta por RONILDO PEREIRA MEDEIROS contra Águas Cuiabá 

S/A, ambos qualificados na inicial. O pedido de justiça gratuita foi 

indeferido (ID. 28985718). Intimado para recolhimento das custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, o autor não atendeu ao chamado 

judicial. (ID. 30343795). É o relatório. Decido. Diante da ausência de 

recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a 

presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009381-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FAZION JUNIOR (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009381-11.2020.8.11.0041 Vistos e etc. PEDRO 

PAULO FAZION JUNIOR ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Antes do 

recebimento da inicial , o autor requereu a desistência do feito ao (ID. 

29886237). Desta forma desnecessária a concordância da parte contrária 

quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo 

único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Defiro ao autor os benefícios da 

justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008249-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DUARTE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008249-84.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA proposta por ARIANE DUARTE DE 

CASTRO contra BANCO ITAUCARD S/A, ambos qualificados na inicial. O 

pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID. 17225626). Intimada para 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a 

parte autora não atendeu ao chamado judicial. (ID. 29135035). É o 

relatório. Decido. Diante da ausência de recolhimento das custas e da não 

comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Honorários indevidos, eis que a presente ação sequer chegou a 

ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038794-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA RIBEIRO CORTEGOSO KINCHESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES OAB - MT4652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038794-06.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

Ação de Indenização por Dano Material proposta por MARIA EUGENIA 

RIBEIRO CORTEGOSO KINCHESKI contra YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

ambos qualificados na inicial. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID. 

26346480). Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial ao 

(ID. 29137139). É o relatório. Decido. Diante da ausência de recolhimento 

das custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 

485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046393-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSER ANTONIO DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POUSADA HIBISCOS LTDA - ME (REU)

XP GESTAO DE RECURSOS LTDA (REU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº. 1046393-93.2019.8.11.0041 Vistos, etc. A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação antes do 

recebimento da inicial. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, 

inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Defiro ao autor os benefícios da 

justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

P. I. Cumpra-se Cuiabá, data registrada no sistema. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016183-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR TAVARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016183-93.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021804-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021804-08.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017825-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS AFONSO 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:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017825-72.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017921-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017921-19.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 02/2020-GAB - 9ª e 10ª Vara Cível da Capital

A Doutora Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 9ª e 10ª 

Vara Cível 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. 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 9ª e 10ª Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, será realizado 

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) NONA VARA CÍVEL - e-mail: cba.9civel@tjmt.jus.br

 b) DÉCIMA VARA CÍVEL - e-mail: cba.10civel@tjmt.jus.br

 II – Em se tratando de ato do Gabinete do juízo:

a) NONA VARA CÍVEL: (65) 99626-6999 / (65) 9229-1018

b) DÉCIMA VARA CÍVEL: (65) 99237-6754 / (65) 99972-7840

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 20/03/2020.

Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014675-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO JOSE DE SOUZA OAB - 023.391.651-21 (PROCURADOR)

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE MOURA VIANA (EXECUTADO)

 

Considerando que a Requerida desocupou o imóvel objeto da ação sem se 

manifestar nos autos, INTIMO a parte Exequente para que informe o 

endereço atual da Executada a fim de intimá-la pessoalmente para o 

Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 513, §2º, II do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT8350-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte Exequente para dar o devido andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005062-37.2008.8.11.0041

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:

SIMONE MOURA DE ARAUJO REYES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT8345-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias. Cuiabá - 

MT, 20/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013182-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ESTEVES MOREIRA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013183-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ESTEVES MOREIRA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012953-56.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELOI DO CARMO TOZATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA OAB - MT4945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE LEITE SAMPAIO OAB - MT4991-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, Impulsiono os autos a parte autora 

para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cuiabá - MT, 20/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014873-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014873-23.2016.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA RÉU: CLARO S.A. Vistos 

etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de acordo, após 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência, saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011472-72.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA JORDAO (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para manifestar sobre o peticionado pela parte 

executada, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 20/03/2020. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002248-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELLA ITALIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente para recolher o valor das diligências do Oficial 

de Justiça, conforme a tabela da Comarca de Tangará da Serra, uma vez 

que a partir da Portaria nº 142/2019 os mandados a serem cumpridos 

dentro do Estado de Mato Grosso deverão ser encaminhados diretamente 

via PJE, dispensando-se a expedição de Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0030587-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LOBO GUIMARAES OAB - DF14517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA (EXECUTADO)

DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA OAB - MT4499-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes, para ciência e tomada de providências que julgarem necessárias, 

que os autos físicos muito embora digitalizados estão disponíveis na 

secretaria para conculta e eventual carga para cópias, sendo que com 

relação aos autos digitalizados os advogados tem acesso digital integral 

aos mesmos. "C E R T I D Ã O BAIXA DE AUTOS FÍSICOS DIGITALIZADOS 

Certifico que este processo originariamente físico foi digitalizado e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, e das Portarias Conjuntas abaixo elencadas, ao órgão 

julgador - 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, mantendo a mesma numeração 

única: 1) Portaria n.º 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto de 2019; 2) 

Portaria n.º 1511/2019-PRES-CGJ, de 05/12/2019 DJE ed. 10633-2019; 3) 

Portaria n.º 1579/2019-PRES-CGJ, de 12/12/2019, DJE ed. 10638-2019. 

Certifico que em sendo o processo encaminhado para a distribuição no 

Sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico, as petições devem ser feitas 

na forma eletrônica nos respectivos autos eletrônicos. Cuiabá – MT, 30 de 

janeiro de 2020. Gestora Judiciária da 9ª Vara CívelProcesso Encaminhado 

para distribuição no Sistema: PJE - Processo Judicial Eletrônico." 

(05/02/2020) Cuiabá - MT, 20/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0030587-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LOBO GUIMARAES OAB - DF14517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA (EXECUTADO)

DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA OAB - MT4499-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para comprovar nos autos a averbação do termo de penhora 

expedido junto ao cartório extrajudicial, bem como para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça para possibilitar a expedição 

de mandado de avaliação, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 20/03/2020. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006949-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOTTINO NETTO 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:

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

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004084-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS 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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003419-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA PINHEIRO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026664-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT,20/03/2020 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009582-40.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para manifestar sobre o peticionado pela parte 

executada, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 20/03/2020. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026277-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1026277-66.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO REU: GOIABEIRAS EMPRESA DE 

SHOPPING CENTER LTDA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente, com fundamento no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC e no Provimento nº 56/2007 da CGJ, IMPULSIONO os autos com o 

objetivo de INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar quanto a Impugnação ID 25508962. Cuiabá-MT, 20 de março de 

2020 (assinado digitalmente) JULIANA GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA 

SILVA KIDO Analista Judiciário - Mat. 24.414

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021323-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PASSADORE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSCINQUENTAO EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUDEYCK DE OLIVEIRA BESSA OAB - GO52243 (ADVOGADO(A))

SILVIO BEZERRA DA SILVA OAB - GO10648 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1021323-74.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 20.895,81 ESPÉCIE: 

[Nulidade / Inexigibilidade do Título]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 

POLO ATIVO: Nome: PASSADORE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 

ME Endereço: RUA AMÉRICO BRASIL, 255, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-130 POLO PASSIVO:  Nome:  TRANSPORTADORA 

TRANSCINQUENTAO EIRELI - ME Endereço: fazenda morro feio, 02, zona 

rural, HIDROLÂNDIA - GO - CEP: 75340-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, 

conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao processo 

judicial eletrônico. Iimtimo-o ainda, quanto ao EFEITO SUSPENSIVO da 

decisão nos autos de Execução, me apenso. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). CUIABÁ, 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027452-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VETTER MODAS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1027452-66.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: VETTER MODAS LTDA - EPP EMBARGADO: CONDOMINIO 

CIVIL PANTANAL SHOPPING Vistos etc. Trata-se de Embargos à 

Execução apresentada por VETTER MODAS LTDA em desfavor de 

CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, devidamente qualificados 

nos autos. A embargante narra que há na execução um excesso, uma 

vez que o embargado deixou de considerar o valor do ponto comercial 

(CDU), bem como valores quitados por meio do parcelamento do termo de 

confissão de dívida firmado entre as partes, para efeito de cálculo 

dedutivo da dívida da embargante. Informa que esse mesmo valor 

relacionado ao ponto comercial fora reconhecido como direito pelo próprio 

Superintendente do Embargado. Pugna pelo deferimento do efeito 

suspensivo. É o relatório. Decido. Conforme consignado, cuida-se de 

Embargos à Execução apresentada por VETTER MODAS LTDA em 

desfavor de CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING. O embargante 

pugna pela aplicação do efeito suspensivo, sobre o tema, o art. 919,§1° do 

CPC, dispõe acerca dos requisitos necessários ao deferimento, vejamos: 

“Art. 919.Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.” Com efeito, a jurisprudência do TJMT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EFEITO 

SUSPENSIVO – ARTIGO 739-A, § 1°, DO CPC, AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito 

suspensivo aos embargos a execução é uma excepcionalidade 

condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos 

argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e a garantia 

integral do Juízo. A ausência de um dos pressupostos estabelecidos no 

artigo 739-A, § 1ª, do CPC, implica no indeferimento da suspensão do feito 

executivo”. (TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Data: 
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19/08/2009).Grifei. 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. A parte requerente logrou em demonstrar, a probabilidade do 

direito ao colacionar aos autos e-mail do Superintendente da parte 

embargada (ID 9695961), demonstrando anuência com o valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em consideração ao 

relacionamento comercial, bem como termo de acordo extrajudicial de 

confissão de dívida com parcelamento (ID 9695844) em conjunto com os 

comprovantes de pagamento de partes do valor total (ID 9695864). Quanto 

ao perigo de dano, em análise sumária, há urgência do pedido perfaz 

caracterizada, pela existência de controvérsia, referente aos valores da 

execução, podendo vir trazer prejuízos a embargante, os avalistas em sua 

atividade comercial e a própria subsistência, face a continuidade do 

processo executivo com a execução forçada, motivo pelo qual o 

deferimento da medida é o que se impõe. Contudo, para atribuição do 

efeito suspensivo aos Embargos à Execução, se faz necessário o 

cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 919, §1º do CPC, qual 

seja a garantia do juízo. Com essas considerações, recebo os embargos à 

execução, aplicando-lhe EFEITO SUSPENSIVO à da execução de nº 

1019787-96.2017.811.0041, mediante caução real idônea parte autora, 

que satisfaça o montante da execução, que deverá ser firmado no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar (nos termos do 

art.300, §1ª). INTIME-SE a autora para apresentar a caução no prazo 

consignado, lavrando-se em seguida o Termo de Caução Real. cite-se o 

embargado, na pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013399-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMAR MARIA (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 DECISÃO Processo: 1013399-75.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

LINDAMAR MARIA 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 14:00min, 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 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032017-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

JULIO CESAR SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032017-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CESAR SOUZA SANTOS, JOSE DOS SANTOS REU: AUTO POSTO 

TREVISAN EIRELI Vistos etc. Considerando que houve interposição de 

agravo de instrumento pela parte autora face a decisão que indeferiu a 

justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso proveu o 

recurso, recebo a presente demanda pelo procedimento comum. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 13/07/2020 às 09h30min, 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
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022800-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ELY DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO 

GROSSO URR/MT (REU)

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022800-40.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS ELY DE ALMEIDA REU: POSTAL SAUDE - CAIXA DE 

ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, POSTAL 

SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO 

URR/MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada 

por CARLOS ELY DE ALMEIDA em desfavor do POSTAL SAÚDE – CAIXA 

DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e 

POSTAL SAÚDE – UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO 

GROSSO URR/MT, devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que sua mãe, Sra. Eni Maria de Almeida, dependente do plano de 

saúde oferecido pela ré, estava internada desde 27.06.2016, em 

tratamento cirúrgico de tumor de colon, mas em razão da melhora em seu 

quadro clínico, foi-lhe indicado pelo médico o uso do “home-care”, com 

acompanhamento de diversos profissionais, sendo negado o fornecimento 

do serviço solicitado pelo médico, pelo que requer a condenação ao 

fornecimento do home care e indenização por danos morais. Com a inicial 

anexa documentos. Liminar deferida ID. 4479761. Devidamente intimada, a 

parte requerida apresentou contestação e documentos ID. 5822295. A 

parte autora impugnou a Contestação ID. 9591323. Intimadas a 

manifestarem as provas que ainda pretendiam produzir, comparece a 

parte autora requerendo o julgamento antecipado da lide. É o relatório. 

Decido. Ab initio, mostra-se relevante discorrer acerca dos requisitos 

necessários para a existência da ação, pois conforme o artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de algum dos 

pressupostos, a demanda será extinta sem resolução do mérito, verbis: 

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência 

de legitimidade ou de interesse processual; [...]. § 3º O juiz conhecerá de 

ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado." Assim, 

anteriormente à análise do mérito da demanda, incumbe ao magistrado o 

dever de constatar a titularidade do direito alegadamente violado, para 

aferir a legitimidade ativa. Cabe-lhe ainda, de outro lado, evidenciar se a 

parte demandada é efetivamente quem deve suportar as consequências 

da pretensão deduzida, em caso de eventual sentença favorável à 

demandante. Exclusivamente no que se refere à legitimidade ad causam 

dos litigantes, leciona Freddie Didier Jr.: "Não basta que se preencham os 

'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar 

regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda 

estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o 

processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material 

deduzida em juízo. [...] Parte legítima é aquela que se encontra em posição 

processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, 

'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante 

o respectivo objeto litigioso. Para exemplificar: se alguém pretende obter 

uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que 

está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao 

menos em tese, pelo dever de indenizar.'" (in Curso de Direito Processual 

Civil, v. 1. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 176/177). Segundo Luiz 

Guilherme Marinoni, "a legitimidade para a causa (ou legitimatio ad 

causam), de seu turno, que não se confunde com a legitimidade para o 

processo (ou legitimatio ad processum, conhecida ainda como capacidade 

para estar em juízo), concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à 

titularidade (ativa e passiva) da ação"(in Código de Processo Civil 

comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 98). Portanto, pode-se afirmar que parte 

legítima para ajuizar a demanda é aquela que, ao menos em tese, possui 

uma relação jurídica de direito material com a parte demandada, de modo a 

permitir a propositura da ação ao Estado-Juiz para resolução do conflito 

suscitado. Na hipótese em tela, todavia, constata-se não deter o 

requerente Marcelo, legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da 

demanda. A parte legítima para postular em juízo é a pessoa que necessita 

do tratamento para sua sobrevivência ou para melhora de sua qualidade 

de vida, e não terceiro, como no caso do Autor, que não foi constituído 

como procurador da Sra. Eni, e não há nos autos qualquer indício de que 

tenha sido prejudicado, ou que teve direito violado. Destaque-se que não 

se trata de mero formalismo, mas de ajuizar corretamente a demanda, 

sendo a legitimidade uma das condições da ação e que acarreta a 

extinção do processo sem julgamento de mérito (artigo 485, VI do CPC). 

Finalmente, DECLARO A ILEGITIMIDADE ATIVA do requerente Marcelo nos 

termos do artigo 485, VI do CPC, e JULGO EXTINTO o feito em relação à 

ele. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO o 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (três mil reais), na forma prevista 

no artigo 85, § 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. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022204-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIROS E COSTA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA MADEIROS OAB - 667.827.831-34 (REPRESENTANTE)

NEUSA MARIA MADEIROS COSTA OAB - 113.978.291-68 

(REPRESENTANTE)

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022204-56.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIDRACARIA GUAPORE LTDA REU: MADEIROS E COSTA LTDA - ME 

REPRESENTANTE: MARCIA REGINA MADEIROS, NEUSA MARIA MADEIROS 

COSTA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA em desfavor de MADEIROS E COSTA LTDA 

– ME, alegando em síntese, ser credor da quantia de R$ 27.810,00 (vinte e 

sete mil oitocentos e dez reais), em razão de negócio comercial realizado 

com o requerido, que deu 10 (dez) cheques para pagamento mas apenas 

1 (um) foi compensado, enquanto que os outros foram devolvidos pelas 

Alíneas 11 e 12 (sem fundos). Com a inicial anexa documentos. Deferida 

expedição de Mandado Monitório ID. 4334350. Devidamente citada, a 

requerida apresentou Embargos Monitórios ID. 10247471, defendendo em 

síntese o excesso na cobrança dos juros e atualização, que deve ser 

observado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Defende 

ainda que houve a má prestação dos serviços da autora, pelo que houve 

o desacordo comercial. A parte autora impugnou os Embargos Monitórios 

ID. 10572138. Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide, 

enquanto que a ré nada manifesta. É o relatório. Decido. Assinala-se que a 

análise do feito se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, caput 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) (Destaquei). Conforme relatado, trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA em desfavor de 

MADEIROS E COSTA LTDA – ME, alegando em síntese, ser credor da 
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quantia de R$ 27.810,00 (vinte e sete mil oitocentos e dez reais). A prova 

do crédito se consubstancia nos documentos ID. 4325946, págs. 1 à 6. O 

réu defende em síntese que a cobrança de juros e atualização é abusiva e 

que em razão da má prestação de serviços pela autora, houve o 

desacordo comercial e consequentemente o inadimplemento do restante 

das obrigações. Suscita ainda a má fé da autora em cobrar tais valores. É 

cediço que a ação monitória é utilizada quando o credor possui prova 

escrita sem força de título executivo. Compulsando os autos, verifica-se 

que os documentos juntados com a inicial são suficientes à propositura 

desta ação, isto porque, em princípio, não exige a demonstração ou a 

discussão da causa subjacente que deu origem ao título, principalmente 

em se tratando de cheque, que é título cambiário e ordem de pagamento à 

vista, o qual independe de comprovação da sua origem, sendo documental 

hábil a aparelhar ação monitória. Nesse sentido, a Súmula n. 299 do STJ: 

“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”. O réu, nos 

embargos monitórios, afirma que houve o desacordo comercial em razão 

da má prestação dos serviços, contudo não traz qualquer prova apta a 

corroborar com sua tese. Desta forma, não tendo o embargante logrado 

comprovar suas alegações, é de ser reconhecida a improcedência dos 

embargos à ação monitória. Conforme determina §2º do artigo 701 do 

Código de Processo Civil, “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela embargante, não se acha 

configurada, haja vista a ausência de pressupostos que demonstrem a 

intenção da conduta dolosa enumerada no artigo 80 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a 

baila e capazes a influir à conclusão, JULGO IMPROCEDENTE os embargos 

Monitórios e por consequência, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 

§2º do CPC, CONSTITUO de pleno direito os títulos executivos judiciais, no 

valor líquido de R$ 27.810,00 (vinte e sete mil oitocentos e dez reais), 

devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data 

prevista para pagamento, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% 

a.m. a partir da citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem 

interesse na execução da sentença, ressalvada a situação acima, 

fazendo o requerimento na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

20 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010988-14.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DA FONSECA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE RACHID JAUDY OAB - MT20400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI LOUSADA GOUVEA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO FRANCISCO GOUVEA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS FAIAD OAB - MT8500-O (ADVOGADO(A))

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - MT5245-O (ADVOGADO(A))

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0010988-14.1999.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WAGNER MACIEL DA FONSECA, MARIA 

CRISTINA ANDRADE DA FONSECA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOÃO 

FRANCISCO GOUVEA, ROSELI LOUSADA GOUVEA Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por WAGNER MACIEL DA FONSECA 

e MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA em desfavor de JOÃO 

FRANCISCO GOUVÊA e ROSELI LOUSADA GOUVÊA, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que através de Contrato de Cessão 

adquiriram do Sr. Antonio Getulio Rodrigues Arraes, em 19.04.1976, a 

posse de um imóvel totalmente em ruínas, localizado no Residencial 

Senhor dos Passos. Relatam que o imóvel não estava escriturado por 

razões desconhecidas, desrespeitando os contratos preliminares que 

havia assinado com diversos compradores, em 30.07.1977 a empresa 

CONCIL transferiu o imóvel através do processo de falência para a 

Companhia Nacional de Indústria e Construção, que posteriormente 

transferiu aos requeridos. Informam que na Ação Reivindicatória nº. 

434/1990 os requeridos conseguiram em Sentença a restituição do 

terreno, tendo os autores se retirado do imóvel após realizar diversas 

obras, o que lhes gera direito à indenização, postulada nesta ação. 

Anexou documentos junto à exordial. Devidamente citada, a requerida 

apresentou Contestação ID. 27886960, defendendo em síntese que a 

posse dos requerentes nunca foi de boa-fé. Contestação impugnada ID. 

27887351, rechaçando as alegações de defesa e reiterando os pedidos 

da exordial. Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, foi pugnado o aproveitamento de prova emprestada, que foi 

deferido e acostado Laudo aos autos. Sobreveio Sentença de Mérito ID. 

27887619, julgando procedentes os pedidos da inicial. Em seguida, foi 

ajuizada Ação Rescisória pelos requeridos, que foi julgada procedente, 

desconstituindo a sentença proferida. Com o retorno dos autos, foi 

determinada realização de nova perícia, mas diante das reiteradas 

tentativas sempre infrutíferas, o perito afirmou a impossibilidade de 

elaboração do laudo. Foi determinado por este Juízo ao ID. 27887668, a 

cientificação do patrono dos réus para que, em caso de nova falta na 

perícia ou desídia, seriam reputados válidos os valores e acessões 

indicados na exordial. Em seguida, comparece o requerido informando que 

a casa já fora vendida. 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 salientado, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

proposta por WAGNER MACIEL DA FONSECA e MARIA CRISTINA 

ANDRADE DA FONSECA em desfavor de JOÃO FRANCISCO GOUVÊA e 

ROSELI LOUSADA GOUVÊA, devidamente qualificados nos autos, 

buscando a parte autora indenização por danos materiais em razão das 

acessões que fez no imóvel retomado pelos requeridos. defendem que as 

benfeitorias não devem ser indenizadas, pois a posse dos autos nunca foi 

de boa fé, o que, por si só, já obsta a indenizaçãoOs réus . Pois bem, na 

sentença proferida nos autos 439/1990, foi reconhecida a boa-fé dos 

requerentes, requeridos naquele processo, não havendo, portanto, 

margem para nova discussão nestes autos sobre este assunto, por se 

tratar de coisa julgada. Os documentos anexados pelos autores 

comprovam que receberam o imóvel em ruínas e foi reconstruído por eles, 

que ergueram uma casa de alvenaria contendo 3 (três) quartos, sendo 

uma suíte, sala, cozinha, banheiro, depósito no fundo, piscina, varanda e 

garagem. Demonstram ainda o pagamento de contas de água, Imposto 

predial e até mesmo contribuição para pavimentação asfáltica. Assim, 

comprovada a edificação erigida pelos requerentes, e sendo estes de boa 

fé, devem ser indenizados conforme preceituam os artigos 1.219, 1.220, 

1.255 do Código Civil, in verbis: Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem 

direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, 

quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o 

puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção 

pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Art. 1.220. Ao possuidor 

de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe 

assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as 

voluptuárias. Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno 

alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e 

construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Parágrafo 

único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor 

do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a 
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propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada 

judicialmente, se não houver acordo. Quanto ao valor à ser indenizado, em 

razão da impossibilidade de realização da perícia, foi determinado ao ID. 

27887668, a cientificação do patrono dos réus para que, em caso de nova 

falta na perícia ou desídia, seriam reputados válidos os valores e 

benfeitorias indicados na exordial. Em seguida, comparece o requerido 

informando que a casa já fora vendida. Assim, tendo a parte autora 

anexado aos autos via ID. 27886953, Laudo de Avaliação do bem Imóvel, 

avaliado em R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), deve este valor ser 

utilizado para o fim de indenização. Nesse sentido, colho da caso 

semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. VALOR 

APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMÓVEL DEMOLIDO 

APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA.REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO. 

AVALIAÇÃO PREJUDICADA. UTILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

APRESENTADA PELA AUTORA. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS 

PROBATÓRIO. Restando incontroversa a existência de benfeitorias no 

imóvel, o valor indenizável deverá tomar como base o indicado pela 

avaliação apresentada pela Autora em sua exordial, eis que impossibilitada 

a realização de novo laudo face à demolição do bem. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O § 3º DO 

ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.Em caso de condenação, o 

Magistrado fica adstrito à fixação dos honorários advocatícios nos 

percentuais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do seu valor. 

fls. 2/9 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AI - 

1150437-5 - Londrina - Rel.: Vilma Régia Ramos de Rezende - Unânime - - 

J. 26.11.2015). (TJ-PR - AI: 11504375 PR 1150437-5 (Acórdão), Relator: 

Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 26/11/2015, 9ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1713 21/01/2016) Quanto ao pedido 

de indenização pelos valores pagos a título de IPTU e Contribuição Social, 

embora a parte autora defenda que realizou os pagamentos, não trouxe 

os devidos comprovantes. Diante disso, tendo em vista o que dispõe o 

artigo 373, I do CPC, os réus não podem ser condenados a ressarcir os 

valores supostamente despendidos a título de IPTU, porquanto não 

lograram êxito em comprovar o fato constitutivo do direito, colacionando 

comprovantes de pagamento. Diante do exposto, enfrentadas as questões 

trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, 

CONDENO os réus ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel, no 

montante de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo 

índice do INPC/IBGE a partir da data de realização do laudo. 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. Cuiabá-MT, 20 

de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014873-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014873-23.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA REU: CLARO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CLAUDIA REGINA BRANDÃO GARCIA 

contra CLARO S.A, devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que é consumidora dos serviços da ré, que vem prestando um 

mau serviço, tendo em vista que seu terminal telefônico constantemente 

apresenta linha cruzada com outras linhas, impossibilitando a realização 

de chamadas. Alega que entrou em contato com a ré por diversas vezes 

para solucionar o problema, inclusive com auxílio do PROCON, contudo 

nada foi resolvido. Afirma que seu esposo possui uma empresa no mesmo 

endereço, e tem enfrentado diversos problemas em decorrência deste, 

pelo que ajuizou a presente ação, objetivando a condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais e obrigação em cumprir o 

contrato. Com a exordial anexa documentos. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação, rebatendo os pedidos da inicial, alegando em 

síntese que todas as insurgências da autora foram resolvidas, agindo esta 

de má fé em intentar a ação, requerendo, portanto, seja julgado 

improcedentes os pedidos. A resposta foi impugnada pela requerente, 

ratificando os pedidos iniciais, e pugnando pela condenação da requerida. 

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a ré pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Trata-se de 

processo da meta 02 do CNJ, pelo que procedo ao seu julgamento. 

Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as 

discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade 

que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos 

aos serviços prestados. Como matéria de ordem pública e interesse social 

(art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), 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 ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A parte demandante é hipossuficiente na 

relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de 

inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua 

conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor: “São direitos 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 for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é 

o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

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.” A ré defende que 

não foi registrado em seu sistema qualquer falha consistente em “linha 

cruzada”,  asseverando que todas as sol ic i tações de 

reparo/inconsistências foram atendidos em tempo hábil e de forma eficaz. 

Aduz que eventual problema na linha da autora decorre de falhas na rede 

interna, sobre a qual não possui responsabilidade. Todavia, tais alegações 

não restaram comprovadas, não se desincumbindo, assim, a 

concessionária do ônus que lhe é imposto pela norma legal inserta no art. 

373, II do Código de Processo Civil, notadamente ante a inversão 

probatória ope legis contemplada no CDC. Para tanto, poderia a ré ter 

apresentado as faturas detalhadas do período impugnado, bem como as 

dos meses anteriores, a fim de comprovar a manutenção do mesmo 

padrão de consumo, o que seria necessário para afastar as alegações de 

“linha cruzada” e de impossibilidade de utilização dos serviços no período 

impugnado, o que não fez. De se ressaltar, ainda, que as telas do sistema 

informatizado da ré não têm o condão de afastar a verossimilhança das 

alegações autorais, haja vista que, por serem provas unilateralmente 

produzidas, não servem como prova: Sobre o assunto: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CDC. DÍVIDA OBTIDA MEDIANTE FRAUDE. C ARTÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO DO C ARTÃO PARA O 

RECORRIDO E DE CUIDADO OBJETIVO NA CONCESSÃO DO CRÉDITO. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A JUNTADA DE PROVA 

UNILATERAL CONSUBSTANCIADA EM CÓPIA DE "ESPELHO DE TELA DE 

COMPUTADOR" INTEGRANTE DE SISTEMA INTERNO DA RECORRENTE 

NÃO SERVE DE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. (...)”. 

(TJDF - ACJ: 325058320118070003 DF 0032505-83.2011.807.0003, 

Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, Data de Julgamento: 

27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal) 
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Assim, demonstrada a responsabilidade civil da parte promovida, deve 

esta ser condenada a indenizar a parte autora pelos danos causados. 

Com a inteligência aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, sabe-se que a responsabilidade objetiva independe da 

existência de culpa e deve o prestador de serviços responder pelos 

danos causados relativos a prestações de serviços, bem como a 

informações insuficientes ou inadequadas, e com isso possui o condão de 

reparar os prejuízos sofridos. Por fim, resta caracterizado o dano moral, 

notadamente porque a prestação inadequada atingiu a privacidade das 

chamadas telefônicas recebidas/realizadas pela autora, o que ultrapassa 

o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade. “APELAÇÃO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. LINHA CRUZADA E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. Demanda indenizatória fundada em falha na 

prestação dos serviços de telefonia fixa consistente em linha cruzada. 

Situação que acarretou a impossibilidade de utilização dos serviços por 

quase 60 dias. Verossimilhança das alegações autorais. Parte ré que não 

se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pela norma legal inserta no art. 

373, II do Código de Processo Civil de 2015, notadamente ante a inversão 

probatória ope legis contemplada no CDC. Evidenciada, pois, a falha na 

prestação do serviço. Dano moral configurado. Súmula 192 desta Corte. 

Verba indenizatória que se fixa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Reforma 

da sentença. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 02011518720158190001 

RIO DE JANEIRO CAPITAL 24 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE 

FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 21/02/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/02/2018) Deste 

modo, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em termos 

razoáveis, a ponto de não se transformar em ilícito e indevido 

enriquecimento, fixando-se o valor com moderação e razoabilidade, 

parâmetro observado pelas condições pessoais do ofendido e situação 

econômica do requerido, sua atividade e objetivos de sua atuação. Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que a requerida solucione 

imediatamente a “Linha Cruzada” na linha da autora, bem como para 

CONDENAR parte demandada ao pagamento a título de indenização por 

danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros 

de 1% a.m a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a 

partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e 

proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, a demandada, 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 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 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. 

Cuiabá-MT, 20 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 0033580-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LESSA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0033580-56.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSA IMOVEIS LTDA - ME REU: SERGIO LESSA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizado 

por ROSI IMÓVEIS LTDA em desfavor de SERGIO LESSA DE OLIVEIRA 

ambos devidamente qualificados, alegando em síntese ser administradora 

legal de imóvel locado ao requerido, pelo valor de R$ 680,00, que teve 

início em 27.07.2011, mas desde Junho/2016 o locatário não paga os 

alugueis, bem como a taxa de condomínio, desde 2013. Informa que 

assumiu os débitos condominiais prevendo uma possível negativação do 

nome do proprietário, e que tentou receber os valores diversas vezes e 

de forma amigável, mas não obteve êxito, pelo que ajuizou a presente 

ação. Instruiu a exordial com documentos. Ao ID. 27232012, foi deferida a 

Antecipação de Tutela para determinar que o requerido purgue a mora ou 

desocupe o imóvel. Devidamente citado, o requerido deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentação de defesa. Não cumprida a Ordem 

Judicial foi determinada a desocupação forçada do imóvel, no entanto, o 

requerido realizou a entrega das chaves em 03.07.2017, pelo que foi 

recolhido o mandado. Intimados a especificar as provas que ainda 

pretendem produzir, as partes se mantiveram inertes. É o relatório. Decido. 

Trata-se de processo de meta 02 do CNJ, pelo que procedo o julgamento. 

Registra-se de início, a aplicação ao presente caso do que preceitua o 

artigo 355 do Código de Processo Civil, já que a parte requerida 

devidamente citada na ação principal deixou o prazo decorrer sem 

apresentação de defesa: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349”. Sobre a revelia, o artigo 344 do mesmo diploma legal 

dispõe que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.” Dessa feita, o julgamento antecipado da lide se impõe não havendo 

cerceamento de defesa pela não abertura de prazo para especificação de 

provas. Nesse sentido: (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No comentário deste 

artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam 

sobre o tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se 

quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; 

b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna 

os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso) Mais adiante, 

na página 600 os mesmos autores asseveram sobre os efeitos da revelia, 

vejamos: “4. Efeitos da revelia. A norma fala impropriamente em “revelia”, 

querendo significar, na verdade, efeitos da revelia. Tanto isso é verdade 

que faz referência expressa ao CPC 319, que regula os efeitos da revelia. 

A hipótese é espécie do gênero previsto no inciso anterior, porque o 

principal efeito da revelia é fazerem-se presumir verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. Assim, são os fatos que não precisam ser 

provados em audiência, por expressa determinação do CPC, 334, III 

(incontrovertidos) e IV (presunção de veracidade)”. É cediço que tal 

presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em 

contrário. Assim, in casu, apesar de devidamente citado, o requerido 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação aos 

autos, importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos, e, 

impondo a procedência do pedido, em conformidade com o comentário dos 

juristas acima nominados. No mérito, verifica-se a relação locatícia 

existente entre as partes do imóvel urbano pelo período de 36 (trinta e 

seis) meses, com pagamento mensal do aluguel no valor de R$ 680,00 

(seiscentos e oitenta) conforme contrato de ID. 27232006. Desse modo, 

tem-se como existente e válida a relação locatícia havia entre o autor e o 

réu, bem como as obrigações pactuadas no Contrato, em especial o 

pagamento do aluguel mensal e taxa condominial. Sendo assim, por estar 

fundada a presente ação na ausência de pagamento de alugueis, o seu 

tratamento jurídico encontra respaldo na Lei N. º 8.245/91, em que “o 

locatário poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da 

contestação, autorização para o pagamento do débito atualizado, 

independentemente de cálculo e mediante depósito judicial” (Lei 8.245/91 – 

inciso II, do art. 62). Efetivamente, tendo o réu, deixado de apresentar 

defesa e ou comprovante de pagamentos dos alugueis cobrados, é certo 

que a ausência de pagamento da vazão a ação de despejo. A propósito, 

assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: “APELAÇÃO CÍVEL. 

LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE 

LOCATIVOS IMPAGOS. Comprovada a existência de relação locatícia 

entre as partes, ainda que através da celebração de contrato de locação 

verbal, a inadimplência do locatário dá vazão ao pedido de despejo, nos 

termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. Sentença confirmada. APELAÇÂO 

DESPROVIDA.”[1] Portanto, a rescisão do contrato de locação pela 

inadimplência dos aluguéis, com a consequente decretação do despejo 

mostra-se medida imperiosa. No que pertence ao débito invocado pelo 

autor, a toda prova, faz jus ao recebimento dos aluguéis vencidos até a 

desocupação do imóvel, como efeito lógico desta sentença, já que a 

ocupação é indevida. Os índices de correção monetária devem prevalecer 

nestes autos o índice nacional de preços ao consumidor - INPC/IBGE a 
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partir de cada vencimento que, por ser mais apropriado para esta 

finalidade, vem sendo adotado por este Juízo. Quanto aos juros 

moratórios, devem incidir, por força da lei, em razão da mora 

caracterizada, a partir de cada vencimento por se tratar de obrigação 

líquida e certa. O limite do seu percentual deve ser à taxa de um por cento 

(1%) ao mês (CC/1916 – art. 1062; CC/2002 – art. 406; CTN - art. 161, § 

1º). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e consequentemente, DECLARO rescindido o 

contrato de locação celebrado entre as partes, e por consequência, 

CONDENO o requerido ao pagamento dos aluguéis entre os meses de 

Junho/2016 até a data da desocupação (Julho/2017), no valor mensal de 

R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) acrescido de correção monetária 

pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m., a partir de cada vencimento. 

CONDENO ainda ao pagamento do Débito condominial, no valor de R$ 

24.939,10 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e nove e dez centavos), 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do pagamento e 

juros de mora de 1% a.m., a partir de cada vencimento. RATIFICO a tutela 

deferida nos seus integrais termos pelas razões já fundamentadas. 

CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do Código de Processo Civil. 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, 20 de Março de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0058395-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RAIANNY GONCALVES DA SILVA ANDRADE 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRIDY TAQUES CAMARGO OAB - MT15378-O (ADVOGADO(A))

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS OAB - MT15449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARLY WINCK YAMAMOTO DE MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MATHEUS ANTONIO SOUTO MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - 

EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0058395-54.2015.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TALITA RAIANNY GONCALVES DA SILVA 

ANDRADE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO TROPICAL DE 

MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP, SEBASTIAO 

FREITAS DE MEDEIROS, MARCIA MARLY WINCK YAMAMOTO DE 

MEDEIROS, MATHEUS ANTONIO SOUTO MEDEIROS Visto. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de Id. 29136490, mantendo intacta a sentença. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018235-94.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO TRES PALMEIRAS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS OAB - SP2850-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0018235-94.2009.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: POSTO TRES PALMEIRAS LTDA - EPP 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA Visto. O objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao 

embargante. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de ID. 28633839, mantendo intacta a sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016015-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016015-62.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVETE DA SILVA NOGUEIRA REQUERIDO: AGEMED SAUDE 

S/A Vistos etc. Trata-se de Tutela Provisória De Urgência Antecipada Em 

Caráter Antecedente Com Pedido De Liminar interposta por IVETE DA 

SILVA NOGUEIRA em desfavor de AGEMED SAÚDE S/A, devidamente 

qualificadas nos autos, alegando que há 19 dias está sofrendo com 

problemas respiratórios e dores no hemitórax, pelo que se dirigiu ao 

hospital são Matheus, onde foi atendida e indicado um ciclo de antibióticos 

para utilização por 7 dias. Relata que findo o prazo, os sintomas 

continuaram e novamente foi submetida a tratamento com outro antibiótico 

por 7 dias, mas ainda assim os sintomas continuaram e se agravaram, 

resultando em uma internação no dia 22/09/2016. Informa que os dois 

atendimentos ambulatoriais foram realizados por meio do plano de saúde, 

no qual é beneficiária sob o número 6103510002278702, do plano coletivo 

de adesão da ADASPMT (Associação de assistência dos servidores 

públicos do Estado de Mato Grosso) e AGEMED, registrado na ANS sob o 

nº 455.774/07-3, sendo a data de inclusão no citado plano em 10/06/2016. 

Aduz que, em 22/09/2016, a ré negou o atendimento à solicitação de 

internação, informando que estaria no período de carência, sendo apenas 

informado que deveria mandar toda documentação médica para análise da 

auditoria médica do plano, a fim de verificar a possibilidade de “quebrar” a 

carência. Informa que a documentação foi enviada no mesmo dia, e 

provisoriamente a autora foi internada por ordens médicas ante o risco de 

morte. No dia seguinte, a requerente foi informada por uma funcionária do 

hospital que o atendimento havia sido negado pelo plano de saúde e todas 

as despesas e custos com tratamento seria de maneira particular a ser 

pago no ato da alta médica. Diante dos fatos, o filho da requerente 

encaminhou e-mail e por telefone, solicitou uma posição referente ao 

atendimento da autora, recebendo a resposta de que a mesma ainda se 

encontra em período de carência até 02/01/2017 e a patologia 

apresentada não se enquadra nas exceções, que são somente para 

casos de acidentes pessoais de urgência e emergência, pelo que ajuizou 

a presente ação objetivando o custeio do tratamento necessário e 

indenização pelos danos causados. Instruiu a inicial com documentos. 

Deferida a antecipação de tutela via ID. 2996629. A ré apresentou 

Contestação ID. 5515132, alegando em síntese que a recusa foi devida 

visto que ao tempo dos fatos, estava em prazo de carência. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a ré pugnou pela 

produção de prova técnica simplificada, apenas documental, enquanto que 

a parte autora nada manifesta. É o relatório. Decido. Assinala-se que a 

análise do feito se enquadra na meta 02- CNJ, pelo que procedo ao 

julgamento. A demanda trata de matéria de relação consumerista, portanto, 

as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei 

especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei 

no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso aplicam-se principalmente as 

normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à 

dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º, CDC). Por ser matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII do r. diploma, que 

estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência. Da contestação, extrai-se 

que a recusa foi devida visto que ao tempo dos fatos, estava em prazo de 

carência. Pois bem, inicialmente, verifica-se que o Laudo Médico ID. 

2921129 é nítido ao afirmar que a autora estava internada em caráter de 

URGÊNCIA, por ter seu quadro clínico piorado conforme atestou o médico. 

Para tais casos, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva 

prestação da saúde, ou seja, não pode o referido prazo prevalecer em 

detrimento da saúde do paciente. Não se nega a legalidade da previsão 

contratual da carência, contudo, a situação da usuária foge à regra, e em 

tais casos, fica afastada a observância da previsão contratual, tanto 

porque a legislação que regula a relação consumerista, ou seja, o Código 

de Defesa do Consumidor, nos incisos I e III do art. 4º, assim preconiza: 

“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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo (...) III - harmonização dos interesses dos 

participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 

econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé 

e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;”. Nesse 

contexto, a cláusula contratual que prevê o prazo de carência para 

utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada 

abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de 

emergência ou urgência. Não se pode admitir que questões 

financeiras/contratuais se sobreponham a bens juridicamente mais 

relevantes, abarcados pela proteção constitucional, como a saúde. Nesse 

sentido, trago do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, 

DO CPC/73)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO 

RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE 

SAÚDE. (...) 3. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de 

saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1. 

A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência 

estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa 

em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação 

quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade 

de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 

466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado 

em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 

AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTATURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016 - grifei) Além 

disso, por ficar evidenciada a necessidade de internação em caráter de 

urgência, deve o plano de saúde ser obrigado a cobrir o pagamento das 

despesas médicas do paciente, conforme dita o art. 35-C da Lei 9.656/98, 

verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – 

de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida 

ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III – de 

planejamento familiar. Apesar das Cooperativas se apegarem na 

disposição contratual para fundar a negativa de cobertura, referida 

disposição deve ser invalidada ou afastada, porque, havendo previsão 

contratual de cobertura para o tratamento solicitado, e sendo realmente 

necessário o atendimento imediato sob pena de afetação drástica à saúde 

do paciente, ou mesmo perecimento da vida do segurado, aplica-se à 

hipótese os atendimentos de urgência/emergência. Desse modo, a 

restrição se qualifica como medida abusiva e, portanto, nula de pleno 

direito, consoante regra do art. 51, I, da Lei nº 8.078/90 (abusividade), 

aplicável aos planos de saúde, como já vimos. A propósito, trago do STJ e 

deste E. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL – ACÓRDÃO 

ESTADUAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PLANO DE SAÚDE – 

CARÊNCIA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – RECUSA – ABUSIVIDADE. 

CDC, ART. 51, I. I. (...) II. (...). III. Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. IV. Recurso 

especial conhecido em parte e provido”. (STJ – Quarta Turma – REsp 

466667/SP – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – Julg. em 

27/11/2002) (destaquei). “CONSUMIDOR – RECURSO ESPECIAL – SEGURO 

SAÚDE – RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA 

– PRAZO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA – DANO MORAL. 

- Tratando-se de contrato de seguro-saúde sempre haverá a possibilidade 

de conseqüências danosas para o segurado, pois este, após a 

contratação, costuma procurar o serviço já em evidente situação 

desfavorável de saúde, tanto a física como a psicológica. - Conforme 

precedentes da 3.ª Turma do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada 

pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de 
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aflição psicológica e de angústia no espírito. Recurso especial conhecido 

e provido”. (STJ – Terceira Turma – REsp 657717/RJ – Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI – Julg. em 23/11/2005 – DJ 12.12.2005 p. 374 - RNDJ 

vol. 76 p. 96). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

URGÊNCIA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO ABUSIVA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde” (Súmula nº 469 do STJ). Incide, na espécie, o artigo 47 do 

CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira 

mais favorável ao consumidor. “Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 

466.667/SP). Configura a indenização por dano moral a indevida a recusa 

pela operadora de plano de saúde em cobrir financeiramente o tratamento 

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, sendo 

redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e com posterior 

restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. O termo inicial 

para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405). (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017)(TJ-MT - APL: 00077045620158110002 

33460/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 29/06/2017). Vale registrar que competia à 

requerida comprovar que o estado clínico da autora não demandava de 

urgência da realização do procedimento, o que não foi feito, ficando 

portanto, incontroversa a urgência. Registre-se que pelo princípio da 

persuasão racional, o juiz, enquanto destinatário da prova, procede à sua 

apreciação motivada (art. 371 do CPC/15). Pode assim, julgar motivada e 

antecipadamente a lide com base nas provas até então produzidas e 

anexadas ao feito, (art. 355, I, do CPC/15). Demais disso, o juiz pode 

dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, 

apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou 

documentos elucidativos que considerar suficientes (art. 472 do CPC/15). 

Mais ainda, sendo dispensável a perícia, cabe ao juiz indeferi-la (art. 464, 

§ 1º, inciso II, do CPC/15). Não obstante o teor da prova documental, 

notadamente dos laudos e exames acostados aos autos, ainda assim a 

requerida pretendia ao menos a produção de prova testemunhal, 

consistente na audição de um profissional da medicina, prova atípica 

consagrada no art. 464, § 3º do CPC/15, pelo qual “a prova técnica 

simplificada” é cabível quando se pretende um esclarecimento dado por 

um especialista sobre um ponto controvertido de menor complexidade na 

demanda, que é realizado por meio das provas documentais já constantes 

nos autos. No caso em tela, ficou devidamente comprovado o caráter de 

urgência na internação da autora, que não poderia ser confrontado 

através de perícia simplificada, aliás, os documentos que instruem o 

processo já dão conta do estado crítico da saúde da parte autora, pois já 

tinha tentado tratamento por duas vezes, mas sem nenhuma melhora. A 

respeito da dispensabilidade da produção da prova já se manifestou o 

Superior Tribunal de Justiça: “1. Inexistente a alegada violação do art. 535 

do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão 

deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. A 

verificação da existência ou não dos requisitos que admitem medida 

cautelar de produção antecipada de provas demanda, necessariamente, 

exame de aspectos fático-probatórios, vedado no âmbito do recurso 

especial, em razão do óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. O Superior 

Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há 

cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a 

produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos 

suficientes para a formação de seu convencimento. Ademais, aferir 

eventual necessidade de produção de prova demanda o revolvimento do 

conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, 

dado o óbice Da Súmula 7 do STJ. 4. No sistema de persuasão racional 

adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a 

conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, 

por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos. 5. 

Não pode ser conhecido o presente recurso pela alínea c do permissivo 

constitucional quando o recorrente não realiza o necessário cotejo 

analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio 

jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram 

demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o 

caso confrontado e o aresto paradigma. Agravo regimental improvido.” 

(STJ. 2ª T. AgRg no AREsp 630.376/RJ, Rel. Min. Humberto Martins. j 

03/03/2015). Verifica-se, enfim, desnecessária a produção da prova 

pericial simplificada, uma vez que os documentos acostados aos autos 

são suficientes para atestar o que se pretendia demonstrar com a 

realização da perícia simplificada (por prova documental) que, frise-se, 

não se prestaria a desconstituir o quadro de urgência da autora. Portanto, 

considerando não haver qualquer justificativa para a conduta da requerida 

em negar a autorização para o custeio do tratamento a autora, tem-se que 

a recusa é indevida. A propósito: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DEEMERGÊNCIA. APENDICITE 

AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DACLÁUSULA 

RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula 

que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de 

urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida 

humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos 

da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte 

"vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos 

da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a 

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma 

vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em 

condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada".(REsp 

918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios 

equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia 

Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, 

arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa 

de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil 

reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. STJ - RECURSO ESPECIAL : 

REsp 1243632 RS 2011/0053304-4. Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Julgamento: 11/09/2012. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA 

TURMA. DJe 17/09/2012. Destaquei. “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, EM RAZÃO DE APENDICITE AGUDA. RECUSA 

DE COBERTURA, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA 

CARÊNCIA. PROCEDIMENTO EFETUADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ART. 12, V, C, DA LEI N. 9.656 /1998. NEGATIVA ILÍCITA. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA. 

SITUAÇÃO QUE PROVOCOU ANGÚSTIA E SOFRIMENTO, EM MOMENTO 

ESPECIALMENTE CRÍTICO, ULTRAPASSANDO O MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Ainda que o contrato firmado 

entre as partes condicione a cobertura de procedimentos e internações 

hospitalares a um prazo de carência de 180 dias, essa disposição é 

inaplicável no caso concreto. A contratação se deu na vigência da Lei n. 

9.656 /98, que prevê, em seu art. 12 , V , c , o prazo máximo de vinte e 

quatro horas para procedimentos de urgência. Assim, submetida a parte 

autora a tratamento de apendicite aguda, mostra-se abusiva a negativa de 

cobertura operada pela ré. 2. Devido, assim, o reembolso das despesas 

suportadas pela consumidora. 3. É inegável que a conduta da ré trouxe 

sentimento de desamparo e angústia à parte autora, em um momento 

especialmente crítico. Essa situação ultrapassa o mero descumprimento 

contratual e configura danos morais, como forma de compensar os 

transtornos sofridos. O montante indenizatório, de R$ 3.000,00, observa 

os parâmetros adotados por estas Turmas Recursais e não comporta 

redução. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos 

do art. 46 da Lei n. 9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71004312575, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 02/10/2013). Destaquei. 

Com essas considerações, e evidenciada a ilegalidade na recusa, a 

procedência dos pedidos é a medida mais acertada a se tomar. No tocante 

ao dano moral, sabe-se que é devido em casos decorrentes da má 

prestação dos serviços contratados, portanto deve ser indenizado o 

lesado independentemente da comprovação da ocorrência de prejuízos 

patrimoniais. Com isso, a vítima deverá ser indenizada, levando-se o em 

conta o caráter punitivo e pedagógico da medida. Nesse sentido “DIREITO 
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OBRIGACIONAL. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA 

PETITA AFASTADAS. REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA 

INTRAOPERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. 

RECUSA INDEVIDA. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

(ART. 47 DO CDC). INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 

VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em tema de seguro saúde, como tem 

entendido o STJ e esta Corte, se o plano é concebido para atender os 

custos pertinentes a tratamento de determinadas doenças, o que o 

contrato tem de dispor é sobre quais as patologias cobertas, não sobre os 

tipos de tratamentos cabíveis a cada uma delas. Se assim não fosse, 

estar-se-ia concebendo, igualmente, que a empresa que gerencia o plano 

de saúde substituísse ao médico na escolha da terapia mais adequada. 3. 

Assim, é ilógico e atenta contra o princípio da razoabilidade, a 

circunstância de haver, no plano de saúde, previsão de cobertura quanto 

a doenças oncológicas e, contraditoriamente, no entanto, suceder 

restrição ao pagamento dos custos quanto ao tratamento indicado pelo 

médico para o êxito do procedimento (radioterapia intraoperatória). 4. A 

indevida resistência da empresa que opera o plano em cumprir o contrato 

gera o dever de indenizar o segurado por dano moral, tanto mais porque a 

abusiva renitência tem o condão de aumentar a dor, o sofrimento e 

angústia de alguém - seguradora portadora de sarcoma vaginal - que já 

vem abalado intimamente por doença perigosa e que pode levá-la a morte”. 

(TJ-SC - AC: 711468 SC 2008.071146-8, Relator: Eládio Torret Rocha, Data 

de Julgamento: 10/11/2011, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n., de Blumenau). Negritei. Assim, restou 

comprovada a responsabilidade na conduta da (s) requerida (s), pois no 

sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

O simples fato da (s) demandada (s) ter (em) deixado de autorizar/custear 

os serviços contratados, já é suficiente para configurar o dano moral, pois 

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: “PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - 

PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. - PRELIMINAR. Falta de 

interesse de agir. Autorização de procedimento após concessão de 

liminar. Demanda envolvendo todo o tratamento do autor e danos morais 

pela demora na autorização. Preliminar afastada. - MÉRITO. Ausência de 

impugnação quanto ao direito à cobertura do tratamento de câncer. Danos 

morais. Demora injustificada para liberação de autorização em momento 

crítico de grave sofrimento. Atraso no início da quimioterapia. Valor da 

indenização. Fixação com razoabilidade frente os danos causados e a 

capacidade financeira das partes. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

00101716620128260011 SP 0010171-66.2012.8.26.0011, Relator: Mary 

Grün, Data de Julgamento: 26/02/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/03/2014)”. (destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) 

a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita 

o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011)”. (destaquei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. RATIFICO a tutela deferida, confirmando a obrigação da 

requerida em custear todo o tratamento necessário indicado pelo médico 

da autora. CONDENO, ainda, a demandada, 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 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011349-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011349-76.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. Em consulta ao 

sistema PJE, verifica-se que o autor propôs duas ações idênticas, a 

presente, e outra sob o n.1011335-92.2020.8.11.0041, tendo as mesmas 

partes, causa de pedir e pedidos. Configura a litispendência quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1º 

e 3º, do CPC/15). §1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica 

à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso. Note-se que “uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido” (§ 2º do art. 3337 do CPC/15). Outrossim, “extingue-se o 

processo, sem resolução de mérito: (...) V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada” (art. 485, V, do CPC/15). 

Ressalto, por fim, que a litispendência é matéria de ordem pública, a qual 

pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, como no 

caso dos autos. Nesse ínterim, dispõe o art. 485, do NCPC: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º O juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 
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qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, em razão da litispendência ao processo n. 

1011335-92.2020.8.11.0041. Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Por outro lado, sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que a relação processual não foi formada. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003173-09.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE MONTEIRO GAGINI (AUTOR(A))

BRUNO BEZ BATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0003173-09.2012.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO BEZ BATTI, LOUISE MONTEIRO GAGINI REU: BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA, ERAI MAGGI SCHEFFER, NELSON BRITO, HDI SEGUROS 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE PERDAS E DANOS (MATERIAIS E 

MORAIS) POR MORTE DE ENTE FAMILIAR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILISTICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, interposta 

por BRUNO BEZ BATTI e LOUISE MONTEIRO GAGINI em desfavor de 

GRUPO BOM FUTURO, ERAÍ MAGGI SCHEFFER e NELSON BRITO, e a 

denunciada a lide: HDI SEGUROS S/A, alegando que, em 20.04.2011, 

DIRNEI LUIZ BEZ BATTI (Filho de Bruno e Sogro de Louise), veio a óbito em 

decorrência de acidente automobilístico cuja responsabilidade atribui 

exclusivamente ao terceiro requerido, motorista/empregado do demais 

demandados. Asseveram que em virtude o óbito, houve prejuízo material 

em razão da viagem e dos gastos que tivera para acompanhar todo o 

processo de enterro e velório do de cujus, pelo que requerem o 

ressarcimento, além de indenização pelos danos morais causados. 

Instruiu a inicial com documentos. Devidamente citado, o réu Nelson Brito 

apresenta Contestação e Documentos, alegando preliminarmente a 

ilegitimidade ativa, no mérito defende a inexistência de culpa pelo acidente, 

requerendo no fim a denunciação à lide da seguradora HDI SEGUROS S/A. 

A denunciada apresentou Contestação argumentando que inexiste 

responsabilidade solidária, que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da 

vítima, que devem ser observados os limites da apólice se atendo ao fato 

de que a cobertura por danos morais não foi contratada – e que estes não 

se confundem com os corporais, que não incidem juros sobre a 

atualização do valor da apólice, e que inexiste culpa do condutor 

segurado. Instadas a especificarem as provas que pretendessem 

produzir: 1 – os requerentes requereram a produção de prova pericial e 

testemunhal. 2- Os requeridos pugnaram pela produção de prova pericial, 

colhimento da oitiva dos réus produção de prova testemunhal. As partes 

apresentaram seus memoriais finais. É o relatório. Decido. As requerentes 

objetivam receber indenização por danos morais e materiais, por efeito do 

acidente ocorrido em 20.04.2011, que levou a óbito a vítima DIRNEI LUIZ 

BEZ BATTI (pai e genro dos autores) perpetrado pelos requeridos 

(empregado e empregadores), que por corolário, possuíam seguro junto à 

denunciada a lide HDI seguros. Primeiramente, importante destacar que o 

uso da prova emprestada é perfeitamente aceitável no caso, visto que se 

tratam das mesmas partes, da mesma causa de pedir e que em momento 

oportuno, foi dado prazo para o contraditório. Dessa forma, valer-se-á 

este Juízo das provas produzidas daqueles autos. Nos autos apenso 

(44941-46.2011), fora reconhecida a culpa dos demandados pelo 

acidente, e condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais 

e materiais causados, assim, no presente feito, desnecessária análise 

quanto à culpa pelo acidente, restando perquirir, somente, se cabível a 

indenização postulada pelos requerentes. Nesse sentido, preliminarmente 

o réu Nelson Brito alega a ilegitimidade ativa das partes autoras para 

postular em juízo as indenizações por dano moral e material. Tal preliminar 

se confunde com o mérito, e como tal deve ser apreciada. Nesse interim, o 

ministro Luis Felipe Salomão, ao relatar o REsp 1.076.160, ressaltou a 

necessidade de o juiz considerar o caso concreto na análise do direito à 

indenização, dada a existência de diversificados arranjos familiares, in 

verbis: “Cumpre realçar que o direito à indenização, diante de 

peculiaridades do caso concreto, pode estar aberto aos mais 

diversificados arranjos familiares, devendo o juiz avaliar se as 

particularidades de cada família nuclear justificam o alargamento a outros 

sujeitos que nela se inserem; assim também, em cada hipótese a ser 

julgada, o prudente arbítrio do julgador avaliará o total da indenização para 

o núcleo familiar, sem excluir os diversos legitimados indicados” Também 

no REsp 1.076.160, o ministro Luis Felipe Salomão afirmou que nesse tipo 

de reparação deve haver limitações tanto em relação ao número de ações 

relacionadas a um mesmo evento quanto em relação ao valor cobrado do 

responsável pelo dano, in verbis: “Conceder legitimidade ampla e irrestrita 

a todos aqueles que, de alguma forma, suportaram a dor da perda de 

alguém — como um sem-número de pessoas que se encontram fora do 

núcleo familiar da vítima — significa impor ao obrigado um dever também 

ilimitado de reparar um dano cuja extensão será sempre desproporcional 

ao ato causador. Ao reverso, quando se limitam os legitimados a pleitear a 

indenização por dano moral (limitação subjetiva), há também uma limitação 

na indenização global a ser paga pelo ofensor” “O dano por ricochete a 

pessoas não pertencentes ao núcleo familiar da vítima direta da morte, de 

regra, deve ser considerado como não inserido nos desdobramentos 

lógicos e causais do ato, seja na responsabilidade por culpa, seja na 

objetiva, porque extrapola os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta 

do agente” Assim, para que a indenização seja devida a parentes, que 

não os mais próximos, no caso a nora, deve ser efetivamente comprovada 

a existência de vinculo de amizade ou afeição, que nos autos, não restou 

comprovado. Ainda mais pelo fato de residirem em estados diferentes, não 

sendo possível aferir com certeza, que possuíam efetivamente laços 

afetivos, capazes de gerar lesão apta a ensejar a reparação pecuniária, 

assim, indevida a indenização por danos morais para a autora LOUISE 

MONTEIRO GAGINI. Reconhecido o dever de indenizar no processo 

apenso, e aqui a legitimidade do filho (Bruno) cumpre tão somente, nestes 

autos, verificar o quantum da indenização. De conformidade com a Súmula 

37 do STJ “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano 

moral, oriundos do mesmo fato. O fato gerador poder ser o mesmo, mas o 

efeito pode ser múltiplo”. A morte de uma pessoa fundamenta a 

indenização por dano material na medida em que se avalia o que perdem 

pecuniariamente os seus dependentes. A reparação do dano moral visa 

recompor o abalo psíquico suportado pela privação do ente querido, 

independentemente de que a sua falta atinja a economia dos familiares e 

dependentes. Dispõe o artigo 948 e incisos do Código Civil Brasileiro: “Art. 

948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras 

reparações: I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, 

seu funeral e o luto da família; II - na prestação de alimentos às pessoas a 

quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida 

da vítima”. No que tange ao pedido relativo aos danos materiais, razão 

assiste às partes autoras, já que as mesmas lograram êxito em comprovar 

os gastos para acompanhamento do velório e enterro, perfazendo a 

quantia de R$ 5.961,12 (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e 

doze centavos), que deve ser indenizado. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - PENSÃO VITALÍCIA - 

VÍTIMA APOSENTADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVIDADE 

REMUNERADA - DANOS MATERIAIS - DEDUÇÃO COM O SEGURO 

OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVA - DESPESAS COM FUNERAL - 

DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE. - O pensionamento oriundo 

de ilícito civil não se confunde com aquele pago pelo INSS, por possuírem 

natureza e origem totalmente diversas. - Tratando-se de vítima aposentada 

quando de seu falecimento, necessária prova de que exercia atividade 

remunerada que configure a ocorrência de lucros cessantes. - O valor do 

seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da indenização 

judicialmente fixada. - Revela-se incabível deduzir os valores do seguro 

obrigatório da quantia estipulada a título de dano material, quando 

inexistente a prova de seu pagamento. - Comprovada as despesas com o 
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funeral da vítima, fazem, os herdeiros, jus ao recebimento da indenização 

por danos materiais. - Demonstrada a desvalorização do veículo envolvido 

em acidente de trânsito, correta a indenização fixada. - Recursos não 

providos”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 10447070029924001 MG 

Processo: AC 10447070029924001 MG. Relator (a): Anacleto Rodrigues 

(JD CONVOCADO). Julgamento: 29/07/2014. Orgão Julgador: Câmaras 

Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 01.08.2014). Destaquei. Quanto 

aos danos morais, tendo em vista o patente sofrimento/abalo psicológico 

suportado pelas autoras em decorrência da morte inesperada da vítima, 

que era pai do autor, conforme se denota da Certidão de óbito do de cujus 

(Documento do processo apenso 44941-46.2011), é plenamente evidente 

que está configurado o dever de indenizar, pelo dano reflexo que lhes foi 

causado. O fundamento do dever de indenizar os danos morais está na 

dor, no sofrimento que o fato ou ato pode ter ocasionado no espírito do 

ofendido. Logo, o preposto da ré, com sua conduta, causou prejuízos 

morais ao autor, fatos estes, geradores de direito imutável, gerando o 

dever de indenizar. Nesse sentido: “APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL REFLEXO CONFIGURADO. DANO 

MATERIAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA. RENDA COMPROVADA. PENSÃO MENSAL. LIMITE DE 2/3 DA 

RENDA DA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE 

IDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 

SÚMULA 362/ STJ. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. 

SÚMULA 54/STJ. O sofrimento experimentado pelo falecimento do 

companheiro e pai de família deixa indene de dúvidas o dano reflexo 

causado aos autores, o que justifica a indenização por danos morais. O 

arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em 

atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 

proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem 

se descurar do sentido punitivo da condenação. Ademais, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em 

se tratando de família de baixa renda, há a presunção de dependência 

econômica entre seus membros (AgRg no AREsp 495.439/RJ). Segundo 

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se 

razoável e justo fixar a indenização em 2/3 (dois terços) da renda da 

vítima, deduzindo um terço (1/3) correspondente ao que essa, por 

presunção, despenderia com seu próprio sustento. Para o cálculo 

indenizatório, deve-se levar em consideração o período que vai da data do 

evento até a data em que a vítima completaria 65 anos (REsp 157.912/RJ). 

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, pode o julgador fixá-los 

de ofício, mesmo se não houver pedido expresso da parte a esse 

respeito, não importando em reformatio in pejus, haja vista que doutrina e 

jurisprudência são pacíficas no sentido de que tais encargos se 

constituem como matéria de ordem pública. Nos termos da Súmula 

362/STJ, a correção monetária incide, em condenação por dano moral, 

desde o arbitramento. Por tratar o caso em tela de responsabi lidade 

extracontratual, devem os juros moratórios incidir desde a data do evento 

danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (TJ-MG - AC: 10040100074091001 

MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/05/2019, Data de 

Publicação: 31/05/2019). “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE 

DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

CONFIGURAÇÃO - COBERTURA SECURITÁRIA - EXISTÊNCIA - DANO 

CORPORAL ENGLOBA DANO MORAL - MANUTENÇÃO DO VALOR - 

PENSÃO MENSAL -CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 

475-Q DO CPC - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA - POSSIBILIDADE - 

LIDE SECUNDÁRIA - PRETENSÃO RESISTIDA -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO - 

JUROS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL. - Em caso de acidente em 

transporte coletivo, prevalece a responsabilidade objetiva da 

concessionária do serviço público. - Comprovado o falecimento da vítima 

em acidente ocorrido em ônibus de propriedade da ré, concessionária de 

serviço público, resta evidenciado o dano moral devido aos familiares. - O 

valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. - A cobertura por dano corporal abrange a por dano 

moral. (...)” (TJ-MG - Apelação Cível : AC 10015090500362001 MG, 

Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira. Julgamento: 13/03/2014. 17ª 

Câmara Cível. Publicação: 25/03/2014). Quanto ao valor da indenização em 

danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. A 

propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - 

EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011) destaquei. Contudo, levando-se em conta as circunstâncias 

do sinistro, onde se concluiu pela culpa das partes demandadas, entendo 

por bem ser devido o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de 

danos morais, que, dada às circunstâncias deste feito, mostra-se 

razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da 

indenização por danos morais não é o enriquecimento do autor e 

tampouco o empobrecimento dos réus, tendo sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante ”. Em presença a situação debatida, existindo 

apólice para cobertura de acidentes dessa natureza, a seguradora 

requerida é legitimada passiva para compor a ação indenizatória, 

respondendo solidariamente com seu segurado. A propósito: “ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. REVELIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA DO 

CAUSADOR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Consoante 

entendimento pacificado na jurisprudência mostra-se legitimada para 

figurar no pólo passivo da demanda a empresa Seguradora, tendo em 

conta a função social do contrato, prevista no art. 421, do Código Civil, 

que tem sua inspiração no princípio constitucional da solidariedade, 

contemplado no art. 3º, I, da Constituição Federal, não podendo assim a 

Seguradora demandada afirmar que não possui qualquer responsabilidade 

...”.(TJ-RS , Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

28/06/2012, Terceira Turma Recursal Cível). Destaquei. O artigo 757 do 

Código Civil conceitua contrato de seguro como aquele em que: “o 

segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados”. Insta destacar que o contrato de seguro é um contrato 

de adesão, já que as disposições contratuais são estipuladas 

unilateralmente pela seguradora, sem que o segurado possa discutir ou 

modificar substancialmente seu conteúdo, nem negociar singularmente os 

termos e condições mais importantes do contrato, estando o contratante 

em posição de vulnerabilidade. É cediço a presença de relação 

consumerista nos contratos de seguro, devendo a interpretação das 

cláusulas contratuais ocorrer do modo mais favorável ao consumidor, com 

fito de equilibrar a relação contratual, devendo sempre ser interpretada a 

luz do princípio da boa-fé. Da análise da apólice juntada, verifica-se que o 

limite máximo para reparação por danos materiais é de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), havendo previsão para reparação por danos 

corporais em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Não há como excluir 

a responsabilidade da denunciada ao pagamento da indenização por 

danos morais, eis que, o contrato deve ser interpretado da forma mais 

favorável ao segurado, até porque, havendo previsão contratual de 

reembolso dos prejuízos corporais, incluem-se entre eles também os 

morais. Portanto, estende-se a denunciada a lide a condenação ao 

ressarcimento dos danos morais sofridos pelo filho da vítima, nos limites 

da apólice contratada na cobertura por danos corporais. A respeito: 

“SEGURADO E A LITISDENUNCIADA - ERRO MATERIAL CORRIGIDO SEM A 

INCIDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CLARA E OBJETIVA - 

APELO 01 - CONTRATO DE SEGURO - APLICAÇÃO DO CDC - 

INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR -COBERTURA DA 

APÓLICE DE SEGURO PARA DANOS CORPORAIS QUE ENGLOBAM 

DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA - CORREÇÃO 
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MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICADOS SOBRE O VALOR 

GARANTIDO DA APÓLICE REDIMENSIONADOS DE OFÍCIO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - APELO 01 DESPROVIDO E APELO 02 PARCIALMENTE 

PROVIDO”. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1037780-1 - Goioerê - Rel.: Renato 

Braga Bettega - Unânime - - J. 07.08.2014). Destaquei. “RESSARCIMENTO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO - culpa do Réu 

no acidente - existência - não configura hipótese de caso fortuito ou força 

maior o fato da pista estar molhada ou com iluminação aquém do desejável 

- dever de maior cuidado do condutor que decide dirigir em estrada, à 

noite, nas condições narradas - ausência, também, de qualquer prova de 

culpa concorrente do Autor para a ocorrência do acidente - danos morais 

indenizáveis ao Autor - existência - modalidade da dano moral entendida 

como danos corporais (que se diferenciam dos estéticos) ‘quantum' 

indenizatório que deve ser amoldado às especificidades concretas do 

caso 'sub judice' e que, na hipótese dos autos, deve ser reduzido - 

cobertura securitária que previa danos corporais, mas excluía danos 

morais e estéticos - interpretação contratual que deve onjugar princípios 

conflitantes como o 'pacta sunt servanda' e a função social dos contratos 

- inclusão da condenação do Réu na cobertura securitária prevista, 'in 

casu', para danos corporais - correção monetária da indenização 

securitária que deve incidir a partir da ocorrência do acidente de veículo 

(sinistro contratual) -RECURSO DA LISTISDENUNCIADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação n.º 

0007602-71.2000.8.26.0348, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, 27.ª 

Câmara de Direito Privado, j. 14.5.2013). Destaquei. “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. CULPA DO 

RÉU CONFIGURADA. JUÍZO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INARREDÁVEL. 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. APELO DA SEGURADORA NA LIDE SECUNDÁRIA. 

CONTRATO DE SEGURO. ABRANGÊNCIA DA COBERTURA. DANOS 

MATERIAIS E CORPORAIS. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO 

CONSUMIDOR. OS DANOS CORPORAIS ENGLOBAM OS DANOS MORAIS, 

POR SEREM ESTES ESPÉCIE DAQUELES. Em se tratando de contrato de 

seguro que admite a cobertura por danos corporais, também devem se 

incluir os danos morais, eis que "a saúde corporal deve ser entendida 

como o estado do indivíduo em que as funções físicas is se acham em 

situação de normalidade e equilíbrio, não se podendo apartar do dano 

corporal tal como do dano pessoal, aquele decorrente do sofrimento 

mental e da angústia da vítima" (AgRg no Ag 935821/MG, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, DJ de 17.3.2008). Destaquei. Destarte, a seguradora é 

responsável, devendo ressarcir o valor da indenização por dano material 

e moral, com os acréscimos legais, dentro dos limites contratados, 

devendo o dano moral ser abatido da quantia registrada na apólice como 

indenização por dano corporal. Sabe-se que o valor da indenização é de 

responsabilidade das partes promovidas, sobre as quais recairão juros de 

mora e correção monetária, não podendo ser confundido com o quantum 

devido pela seguradora por força da lide secundária entre ela e o 

segurado, representada pela quantia constante da apólice de seguro. 

Sendo assim, deve incidir apenas correção monetária, e não juros de 

mora, que não foram contratados. Os juros de mora somente serão 

devidos sobre o valor da apólice em caso de eventual mora da seguradora 

no cumprimento de suas obrigações. Nesse sentido: “RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. APÓLICE. DANOS MORAIS COM VALOR EM BRANCO. 

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 

ARTIGOS 46 E 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. (...) 3. Contrato que deve ser examinado à 

luz dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A 

correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o 

dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor 

contratado atualizado. Precedentes. (...)”. (REsp 1447262/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

04/09/2014, DJe 11/09/2014). Portanto, o montante da apólice deverá ser 

atualizado pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento. 

Quanto ao abatimento dos valores correspondentes ao seguro obrigatório 

do montante correspondente à indenização, o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou qualquer controvérsia, a teor da súmula n° 246: “O valor do 

seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”. 

Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DUPLICIDADE 

DE DEMANDA – ARGUMENTAÇÃO DO RÉU DESCABIDA - LIDES 

PROPOSTAS POR PARTES DISTINTAS E LEGITIMADAS – QUEDA NO 

MOMENTO DO DESEMBARQUE - ATROPELAMENTO E ÓBITO - CULPA 

EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS - ACELERAÇÃO BRUSCA E 

REPENTINA - IMPRUDÊNCIA CONSTATADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA SOLIDARIAMENTE 

RESPONSÁVEL NOS LIMITES DA APÓLICE - SÚMULA 537 DO STJ - 

AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - EXCLUSÃO DA COBERTURA 

– ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

MAJORAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - 

POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA 

CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO 

- ABATIMENTO DO DPVAT - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA 

DA SEGURADORA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DESSA 

DETERMINAÇÃO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, DA EMPRESA RÉ 

NÃO PROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. É 

infundada a alegação de duplicidade de Ação por o esposo da vítima 

também ter ingressado judicialmente postulando indenização por danos 

morais pelo mesmo fato, visto que os filhos são igualmente parte legítima 

para propor a demanda. A constatação da imprudência do motorista do 

ônibus, que acelera bruscamente no momento do desembarque do 

passageiro, por si só não constitui óbice ao cumprimento da obrigação da 

seguradora quando não demonstrado que houve agravamento intencional 

de risco. A seguradora, litisdenunciada, responde solidariamente, sempre 

nos limites da apólice, conforme a Súmula n. 537 do STJ. O valor fixado 

para a indenização por danos morais sem observância dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, à extensão do dano, às condições 

socioeconômica e psicológica das partes e ao grau de culpa do agente 

tem de ser majorado.O capital segurado deve ser atualizado pelo índice do 

IGP-M, a contar da contratação, e com juros de mora desde a citação da 

litisdenunciada, data em que a seguradora foi constituída em mora. Nas 

ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório 

DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos 

da Súmula 246/STJ, independentemente de comprovação do recebimento 

da quantia pela vítima ou seus sucessores. Entendimento da 2ª Seção do 

STJ. (REsp 1616128/RS).Se a parte não ofereceu resistência à 

denunciação da lide, é vedada a condenação em honorários advocatícios 

quando for sucumbente o réu denunciante, o qual deverá arcar 

integralmente com esse ônus ( AgRg no AREsp 508.160/MG). (N.U 

0034485-08.2009.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 26/10/2018). “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO - 

DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – PRECLUSA – ILEGITIMIDADE 

ATIVA DO ESPÓLIO – MANTIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU 

CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADAS – VALOR ARBITRADO A TÍTULO 

DE DANOS MORAIS – MANTIDO – JUROS DE MORA – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONTRATUAL – TERMO INICIAL DA 

CITAÇÃO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO SEGURO DPVAT – 

MANTIDO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSOS DESPROVIDOS. Encontra-se preclusa a denunciação à lide 

requerida pela ré, após o decurso do prazo para contestação. O espólio 

carece de legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais 

sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de sua genitora. A falta 

de utilização do cinto de segurança não é suficiente para elidir a culpa do 

transportador, nem induz, necessariamente, a uma conduta culposa 

concorrente, porquanto não demonstrado que sua utilização pudesse ter 

evitado os ferimentos sofridos pela vítima ou mesmo sua morte.O valor 

estabelecido para a indenização por danos morais no Juízo de origem 

atende às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não 

comportam majoração ou redução.Os juros de mora incidem a partir da 

citação, porquanto se trata de responsabilidade objetiva contratual. Nas 

ações relacionadas a ACIDENTES de TRÂNSITO, o valor do SEGURO 

obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, 

nos termos da Súmula 246/STJ.Os documentos apresentados não são 

hábeis a desconstituir a presunção relativa da declaração de 

hipossuficiência, portanto não comporta revogação o benefício da 

g r a t u i d a d e  d e  j u s t i ç a  c o n c e d i d o  à s  a u t o r a s .  ( N . U 

0011065-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 
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Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Destaquei. 

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo resistência da 

denunciada quanto à denunciação, esta não pode ser condenada nos 

honorários sucumbências da lide secundária, em contrapartida, caso haja 

obstinação, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários é a 

medida que se impõe, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. 

TRAJETÓRIA OBSTRUÍDA POR CAMINHÃO. COLISÃO INEVITÁVEL. CULPA 

CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA LITISDENUNCIADA. 

DANOS MORAIS. ABRANGÊNCIA PELOS DANOS CORPORAIS. PENSÃO 

MENSAL. VERBA DE CARÁTER NITIDAMENTE MATERIAL. JUROS DE 

MORA SOBRE O VALOR DA PENSÃO. INCIDÊNCIA DEVIDA. MARCO 

INICIAL. CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA 

LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). A seguradora que 

resiste à lide secundária responde pelos honorários sucumbências. (...)" 

(STJ, REsp. n. 868.081/RS, Terceira Turma, rela. Mina. Fátima Nancy 

Andrighi, j. em 7-12-2006). "Em casos de responsabilidade contratual, a 

mora constitui-se a partir da citação" (STJ, REsp. n. 1146605/SP, rel. Min. 

João Otávio de Noronha, j. em 19-8-2010). (TJSC - AC: 618750 SC 

2010.061875-0, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 22/03/2011, Terceira Câmara 

de Direito Civil). Destaquei. No caso dos autos, a denunciada apresentou 

contestação, alegando a inexistência de responsabilização e da garantia 

para indenização por danos morais, portanto inegável que adotou 

comportamento em nítida oposição à pretensão do (s) denunciante (s). 

Nesse contexto, nota-se clara pretensão resistida, devendo, pois, ser a 

denunciada condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 

Quanto aos honorários, dispõe o artigo 85, § 9º, do Código de Processo 

Civil, nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual 

de honorários deverá ser computado sobre a soma das prestações 

vencidas e, ainda, de doze das parcelas a se vencer. Transcrevo, por 

pertinente, a redação do mencionado dispositivo: “Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 

9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de 

honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 

12 (doze) prestações vincendas. [...]. Logo, incluem-se no cômputo de tais 

valores, além de doze parcelas vincendas, a totalidade das prestações 

vencidas até a data de seu pagamento, independente de terem estas sido, 

ou não, adimplidas pela parte devedora. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBSCURIDADE. EXPLICITAÇÃO. Detectada 

obscuridade quanto à base de cálculo da rubrica dos lucros cessantes, 

explicita-se que essa deve considerar a média da remuneração líquida. O 

critério estabelecido para o cálculo da verba honorária, quanto ao 

pensionamento, majorada em 20% sobre o valor da condenação, deverá 

se dar sobre as prestações vencidas e uma anuidade das vincendas. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE. (Embargos de 

Declaração Nº 70072226988, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 27/04/2017). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR os 

requeridos: ao pagamento a título de indenização por danos morais no 

valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) 

e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 

362 STJ). ao pagamento de danos materiais em favor das partes autoras, 

referente a perda dos bens da vítima e despesas com funeral, no o total 

de R$ 5.961,12 (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e doze 

centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês desde o desembolso. Em razão da 

sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da soma das prestações vencidas 

acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, na forma do §§ 2º e 8° do 

art. 85 do Código de Processo Civil. DA LIDE SECUNDÁRIA: Julgo 

PROCEDENTE a lide secundária e registro que a seguradora deve arcar 

com sua responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice 

do seguro, englobadas as coberturas de danos materiais e corporais, 

estes aceitos como os morais. A denunciada faz jus ao abatimento do 

SEGURO DPVAT pago às requerentes, independentemente de 

comprovação de recebimento. Por fim, o montante da apólice deverá ser 

atualizado pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento. 

CONDENO a denunciada ao pagamento das custas, bem como dos 

honorários sucumbenciais ao denunciante, estes arbitrados em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), 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. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 0035248-62.2016.8.11.0041

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

GIL LA HIRE COIMBRA RODRIGUES MILLER OAB - 081.280.140-72 

(REPRESENTANTE)

MAURO PASCHOAL CREMA OAB - MT19499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO MACHADO DA COSTA (LITISCONSORTE)

WILSON JUNIOR CHAMORRO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0035248-62.2016.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: GIL LA HIRE COIMBRA RODRIGUES MILLER 

LITISCONSORTE: CELIO MACHADO DA COSTA, WILSON JUNIOR 

CHAMORRO Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUEIS E ACESSÓRIOS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por FIL LA HIRE 

COIMBRA RODRIGUES MILLER move em desfavor de CÉLIO MACHADO DA 

COSTA e WILSON JUNIOR CHAMORRO ambos devidamente qualificados, 

alegando em síntese que entabulou com o Sr. Célio contrato de Locação 

em 30.04.2012, para início em 15.05.2012, figurando o Sr. Wilson como 

avalista do contrato. Assevera que a partir do mês de Abril/2014 o 

requerido passou a inadimplir os valores de aluguel, estando inadimplente 

com a quantia de R$ 89.862,94 (oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e 

dois reais e noventa e quatro centavos), devidamente corrigido. Informa 

que além dos alugueres, é responsabilidade do locatário o pagamento de 

IPTU. Dessa forma, acrescido de IPTU, o crédito do autor perfaz o 

montante de R$ 94.355,56 (noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos). Com a inicial anexa documentos. 

Recebida a inicial, fora determinada a purgação da mora pelos réus ou a 

desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo após decorrido o 

prazo. Devidamente citado, o réu Célio apresenta Contestação via ID. 

28340830, alegando em síntese que após Abril/2014 o imóvel passou a 

ser tocado apenas pelo segundo réu, sendo que realizaram um novo 

contrato, novando o negócio, razão pela qual foi substituído pelo segundo 

requerido, que passou a ser o único devedor. O requerido Wilson 

apresenta Contestação ID. 28340903 alegando preliminarmente a carência 

da ação por falta de interesse de agir, em razão da entrega das chaves 

do imóvel, bem como alega a incompatibilidade entre o pedido de despejo e 

cobrança em face do devedor. No mérito, defende que honrou com todos 

os pagamentos mas não se atentou em guardar os recibos, pois confiava 

no requerente, que litiga de má fé. Impugnação às Contestações ID. 

28340905. Intimados a especificar as provas que ainda pretendiam 

produzir, as partes se mantiveram inertes. É o relatório. Decido. Trata-se 

de processo de meta, pelo que procedo o julgamento. Pois bem, sabe-se 

que no contrato de locação, o locador deve disponibilizar o imóvel e em 

contrapartida o locatário deve pagar os alugueres devidos, bem como as 

taxas referentes ao imóvel e demais gastos consequentes de seu uso, 

como luz, água e limpeza. Sabe-se que no contrato de locação, o locador 

deve disponibilizar o imóvel e em contrapartida o locatário deve pagar os 

alugueres devidos. Os réus não trouxeram aos autos qualquer 

comprovante de pagamento dos alugueis, se reservando a tentar 

desconstituir o crédito do locador, alegando que a dívida fora novada e 

litiga de má fé pois todos os aluguéis já foram pagos. 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 
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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.” Sobre a distribuição do ônus da prova, José 

Frederico Marques leciona que: "As normas produtoras de efeitos 

jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras configurações 

abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se prendem as 

consequências de ordem jurídica que os preceitos legais preveem e 

disciplinam. Necessário é, por isso, que a pessoa que pretenda obter 

esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e 

demonstre a existência dos fatos de onde tais efeitos se originam. 

Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da 

prova sobre a existência de todos os pressupostos (inclusive os 

negativos) das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua 

pretensão processual'. Nesse ponto, tendo o requerido alegado que a 

dívida fora paga para o fiador do contrato, em nome do locador (credor), 

competia à este comprovar o alegado, o que não foi feito, ficando, 

portanto, incontroverso o inadimplemento. Não há qualquer prova nos 

autos capaz de criar qualquer dúvida razoável sobre a alegação do 

requerido, que não foi capaz de produzir prova apta a comprovar que 

houve a novação ou a anuência do autor para a substituição da dívida e 

do credor. A novação da dívida tem o condão de substituí-la por outra, 

sendo imprescindível a participação do credor para tanto e, ao que se vê 

dos autos, não há qualquer comprovação disso, não se desincumbindo do 

ônus probatório a parte ré. Quanto ao réu Wilson, embora tenha alegado 

que realizou os pagamentos, também não trouxe nenhuma prova apta a 

corroborar com o alegado, pelo que deve ser julgado procedentes os 

pedidos da parte autora. Assim, não tendo os requeridos, apresentado 

qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ou mesmo 

efetuado o pagamento dos valores em atraso, tem-se que deve ser 

reconhecida a existência da locação, bem como o atraso no pagamento. A 

propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: “AÇÃO DE 

DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - 

CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO 

DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - 

PEDIDO PROCEDENTE A ação de despejo pode ser cumulada com a 

cobrança de alugueis que só será ilidida se demonstrado o pagamento 

mediante recibo. A cláusula que fixa multa de 10% é permitida e não está 

ofendendo o Código de Defesa do Consumidor que não é aplicado à 

espécie”. (TJ-MG - AC: 10518091731738001 MG , Relator: Batista de 

Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. É ônus do 

locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte locadora, (inc. II do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se 

desincumbiu a locatária no caso. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível 

Nº 70060173911, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 

70060173911 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 

20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. No mais, o contrato de locação é 

titulo extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso VIII Código de 

Processo Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante execute as 

obrigações inadimplentes da requerida, podendo posteriormente cobrar os 

valores, se comprovado o pagamento. Neste sentido a corte 

Matogrossense preleciona: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - 

COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS 

COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM 

SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O 

contrato de locação é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 

585, IV, do Código de Processo Civil, estando nele compreendidas as 

obrigações acessórias como o pagamento das contas de água, luz, multa 

e tributos, expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de 

locação, uma vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe 

no caso qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por 

atraso no pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do 

contrato de locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A 

aplicação do IGPM ao contrato de locação não traz ilegalidade à 

cobrança.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de 

Julgamento: 08-5-2006). Efetivamente, tendo deixado de apresentar os 

recibos de pagamentos dos aluguéis em atraso e acessórios, é certo que 

a ausência de pagamento está comprovada. Nesse contexto, a Lei n°. 

8.245/91, que dispõe sobre a relação de inquilinato, preceitua as seguintes 

obrigações: “Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração do 

contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, 

todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcionalmente 

ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for 

judicialmente estipulada”. “Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar 

pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. Conforme verificado, a 

autora traz aos autos planilhas atualizadas dos débitos dos requeridos ID. 

28340812, comprovando a inadimplência do locatário em relação às taxas 

do imóvel locado, requerendo o pagamento dos débitos acrescido de juros 

de mora e correção monetária. Em relação aos encargos relativos ao IPTU, 

dispõe o contrato entabulado entre as partes que tais obrigações 

ocorrerão por conta do locatário, assim, é devida sua condenação ao 

pagamento. Os índices de correção monetária que devem prevalecer 

nestes autos é o índice nacional de preços ao consumidor - INPC/IBGE a 

partir de cada vencimento, conforme entendimento jurisprudencial. Quanto 

aos juros moratórios, devem incidir, por força da lei, em razão da mora 

caracterizada, a partir de cada vencimento mensal. O limite do seu 

percentual deve ser à taxa de um por cento (1%) ao mês. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e consequentemente, RATIFICO a tutela anteriormente deferida, 

DECLARO rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, 

bem como CONDENO os requeridos ao pagamento de: a) Aluguéis 

vencidos e não pagos referentes aos meses de Abril/2014 até a 

desocupação, cada um no valor de R$ 2.500,00, devidamente corrigidos 

pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de 

cada vencimento mensal. b) IPTU relativo ao tempo em que o locatário 

permaneceu no imóvel. CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento 

das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do 

CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013453-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROMULO CAPELETI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA VIEIRA DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0013453-97.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA, 

ROMULO CAPELETI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TEREZINHA VIEIRA DE 

BARROS, LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA Visto. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 
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modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de Id. 28376611, mantendo intacta a sentença. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0046827-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR HONORATO CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0046827-41.2015.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MOACYR HONORATO CORREA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por MOACYR HONORATO 

CORREA em desfavor de CAB – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ambos já devidamente qualificados nos 

autos, alegando que é consumidor da requerida cadastrado na matrícula 

nº. 17636-2, e que sempre registrou uma média de consumo de R$ 50,00 

(cinquenta reais), contudo, nos meses de Maio, Julho e Agosto de 2015, 

recebeu faturas com valores bem maiores, que destoam da realidade, pelo 

que busca seja a requerida obrigada a verificar os reais motivos do 

aumento do consumo, retificando as faturas cobradas a maior, e ainda 

seja indenizado pelos danos morais sofridos. Com a exordial anexa 

documentos. Devidamente citada, a demandada apresenta contestação e 

documentos via ID. 27907065. A parte autora impugna a contestação via 

ID. 27907083. Intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam 

produzir, foi requerida a prova pericial, pelo que foi nomeado o perito 

judicial, este que realizou a perícia e apresentou o laudo via ID. 27907318. 

Em seguida as partes se manifestaram sobre o laudo. 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). De plano, 

insta esclarecer que se aplica à hipótese o Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do seu artigo 22. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já nem discute mais a incidência do diploma 

consumerista, tratando automaticamente de relacionar a prestação de 

serviço público análogo à relação de consumo, conforme se depreende 

das ementas colacionadas: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICAÇÃO. MEDIDOR. AVARIA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. 

TARIFA SOCIAL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. 

II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas 

as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir 

entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de 

prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o 

usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais 

como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Colhe-se do acórdão estadual que, 

"compulsados os autos, verifica-se que a ré, ora apelante, não logrou 

comprovar quer a efetiva ocorrência de irregularidade na unidade 

consumidora em questão, quer a legitimidade do demandado para 

responder pelo débito decorrente de recuperação de consumo. Em que 

pese entenda ser possível a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica e a recuperação do consumo não faturado quando comprovada a 

ocorrência de fraude, na casuística apresentada tenho que os elementos 

constantes dos autos não são suficientes à comprovação da fraude 

imputada à parte autora". 4. As conclusões do Tribunal de origem 

derivaram da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos 

autos, cuja revisão é defesa em sede de recurso especial, ante o que 

preceitua a Súmula 7/STJ. 5. Não havendo tese jurídica capaz de modificar 

o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão 

agravada, por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 07/04/2014) 

– grife. “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO.1. Não tendo o Tribunal de origem emitido nenhum juízo de valor 

acerca do dispositivo legal tido por violado no acórdão recorrido, no que 

concerne à legalidade da cobrança com base na tarifa mínima e na tarifa 

progressiva, resta ausente seu necessário prequestionamento, incidindo 

na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.2. O Superior Tribunal de Justiça 

possui o entendimento de que se aplica a legislação consumerista aos 

serviços prestados pelas concessionárias de serviços públicos. 

Incidência da Súmula 83/STJ.3. As Turmas que compõem a Primeira Seção 

deste Superior Tribunal firmaram orientação no sentido de que "o engano, 

na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo 

(má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 

1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 

20/4/09).4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no 

sentido de que houve cobrança indevida no consumo de água, 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento 

vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo 

não provido.(AgRg no AREsp 266.103/RJ, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 

20/03/2013) – grifei. In casu, aduz a parte autora que é usuária dos 

serviços da ré perante matrícula de nº. 17636-2, e que sempre registrou 

uma média de consumo de R$ 50,00 (cinquenta reais), contudo, nos 

meses de Maio, Julho e Agosto de 2015, recebeu faturas com valores bem 

maiores, que destoam da realidade. A requerida contestou alegando que 

as argumentações da autora não passam de meras irresignações, não 

havendo qualquer prova à corroborar com isso. Que os procedimentos 

adotados gozam de legalidade e regularidade, e que os valores cobrados 

foram efetivamente consumidos, não havendo que se falar em cobrança 

indevida. Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a ré, embora 

tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de 

apresentar prova robusta de serem devidos os valores cobrados nas 

faturas discutidas nestes autos, mormente documento comprobatório do 

regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica, capaz de 

demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que 

preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Na verdade, verifica 

do Laudo Pericial produzido, que: “O consumo no imóvel do autor sofreu 

alterações de acordo com os hidrômetros, o primeiro hidrômetro n. 

A06L303116 apresentava média de consumo de 16m³, o segundo 

hidrômetro Y14S640227 manteve-se na média de 57m³ e o hidrômetro 

atualmente instalado Y14S475679 apresenta média de consumo de 23m³, 

constatando que o equipamento objeto da lide à época que estava 

instalado no imóvel do autor no prazo de 10 meses registrou maior 

quantidade de água que os outros equipamentos. Desta forma, conclui 

este perito que na época da permanência do hidrômetro objeto da lide, o 

aumento de consumo pode ser devido aos fatos vazamento no imóvel ou a 

inoperância do equipamento , entretanto tais fatos atualmente foram 
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corrigidos”. Ou seja, pelo que se verifica do Laudo, durante dez meses 

não foi cobrado do autor o que foi efetivamente por ele consumido, e não 

é possível afirmar que o excesso de consumo decorra de vazamentos no 

imóvel, razão pela qual devem ser julgados procedentes os pedidos 

contidos na exordial, no sentido de revisar as contas do autor para a 

média de consumo anterior ao primeiro mês de cobrança irregular. Sobre o 

assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E 

COLETA DE ESGOTO – Ação de Inexigibilidade de débitos fundada em 

consumo registrado a maior – - Não é possível afirmar que o excesso de 

consumo decorra de vazamentos no imóvel ou de consumo regular da 

autora, vez que a ré dispensou a realização de prova pericial, requerendo 

o julgamento antecipado da lide, por entender se tratar de matéria 

exclusivamente de direito – Não sendo comprovado pela concessionária 

que o relógio medidor não apresentasse defeitos e que o consumo 

registrado fosse real, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito, 

bem como a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e 

pagos pela autora (artigos 940 do CC/02 e 42 do CDC)– Não comprovado 

pela concessionária que, à época dos fatos, o relógio medidor estivesse 

em regular funcionamento e isento de defeitos, e que o consumo 

registrado fosse real, impossível o corte no fornecimento de água, em 

razão do débito discutido nestes autos – Sentença mantida – Recurso 

desprovido, com observação. (TJ-SP 00163334920148260224 SP 

0016333-49.2014.8.26.0224, Relator: Carlos von Adamek, Data de 

Julgamento: 12/07/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/07/2017) Nessa digressão, a situação sub examine se 

enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo dispõe 

que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos: Art. 14 - O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Calha salientar 

ainda que, a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento de 

consumo exime o consumidor de pagar a integralidade dos valores 

contidos nas faturas. Vejamos: RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURAMENTO COM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL 

CONSUMIDA. TROCA DO MEDIDOR. REDUÇÃO DO CONSUMO. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DE FUGA DE ENERGIA, CURTO CIRCUITO OU FALHA 

INTERNA. REVISÃO DAS FATURAS CONSIDERANDOS OS VALORES JÁ 

PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação em que o 

autor visa discutir o faturamento das contas de energia elétrica com 

valores acima da média de consumo. Causa que não se reveste de 

complexidade para afastar a competência dos Juizados Especiais, sendo 

desnecessária a realização de perícia para a solução do litígio. 

Verossimilhança das alegações da autora evidenciada pela redução 

considerável do consumo de energia elétrica após a substituição do 

medidor, em fevereiro de 2011 (fls. 04/09). Ausência de prova quanto à 

eventual desvio de energia, curto circuito ou falha interna na instalação, 

ônus que competia à requerida, a teor do disposto no artigo 6º, inc. VIII, do 

CDC e 333, inc. II, do CPC. Assim, devida a revisão das faturas com base 

nos três meses posteriores à troca do medidor, observados os 

pagamentos realizados pelo autor em fevereiro e março de 2011. 

Improcedência do pedido contraposto. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005049721, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin 

Bigolin, Julgado em 08/04/2015). Destaquei. Importante ressaltar que a 

média registrada durante o período contestado pelo autor foi corroborado 

pelo laudo do perito, que afirmou que o hidrômetro registrava consumo 

maior, de maneira que a irresignação da autora tem fundamento. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO NO CONSUMO DE ENERGIA. RÉ NÃO 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. RELATÓRIO DE 

CONSUMO QUE APRESENTA ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA E REPENTINA 

NO CONSUMO. REVISÃO DETERMINADA COM BASE NA MÉDIA DO 

CONSUMO APURADA NO PERÍODO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007410921, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data 

de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018). Destaquei. Em relação ao 

pedido de condenação em danos morais, embora tenha alegado a 

ocorrência de cobrança indevida, o caso concreto não estampou 

elementos que permitissem concluir pelo experimento de dano moral, de 

modo que os transtornos daí decorrentes não comportam reparação 

passível de ressarcimento pecuniário. As circunstâncias narradas apenas 

configuram um incômodo inerente à vida cotidiana, o que não se confunde 

com o dano moral, sobretudo quando sequer há noticia de inscrição 

indevida em órgão de proteção ao crédito ou qualquer consequência 

grave que justifique o cabimento da indenização perseguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA PELO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTAS REFERENTES AO MÊS 

APONTADO JÁ ADIMPLIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SOMENTE A COBRANÇA 

INDEVIDA NÃO GERA DANOS MORAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. 1. Ilegítima a cobrança realizada pela Celpe, vez que já 

adimplidos a fatura, cujo período de consumo é idêntico ao apontado como 

não pago, conforme documentos acostados aos autos. 2. Salvo casos 

excepcionais, a cobrança de débito inexistente só enseja dano moral 

quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se 

dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. No 

caso concreto, apesar da cobrança indevida, não há prova de inscrição 

do autor em cadastro de proteção ao crédito ou de corte do fornecimento 

de água. Portanto, indevidos os danos morais. Precedentes do TJPE. 4. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PE - APL: 4793315 PE, Relator: 

Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 30/08/2018, 3ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 12/09/2018). Destaquei. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a readequar as 

contas na matrícula do autor durante os meses de Maio, Julho e 

Agosto/2015, tendo como base a média apurada nos 12 (doze) meses 

anteriores à primeira cobrança indevida. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do 

CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022896-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRCO SOARES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CARVALHO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022896-55.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ONIRCO SOARES DE FRANCA RÉU: MAURICIO CARVALHO DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, formulada por ONIRÇO SOARES DE 

FRANÇA em desfavor de MAURICIO CARVALHO DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que firmou contrato verbal de locação 

com o requerido, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua Sabina 

Tomasia da Silva, casa 17, quadra 16, bairro Jardim Colorado, sendo 

convencionado o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) entre 

os meses de Fevereiro/2015 a Agosto/2016 e, a partir daí, o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Informa que o requerido possui além dos 
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débitos dos aluguéis de Março à Dezembro/2016, as faturas de energia 

elétrica, e que mesmo notificado extrajudicialmente, não manifesta 

interesse em pagar, pelo que ajuizou a presente ação. Com a inicial anexa 

documentos. Recebida a inicial, fora determinada a purgação da mora pelo 

requerido ou a sua desocupação voluntária do imóvel via ID. 4490149. 

Devidamente citado, o requerido não apresentou defesa. É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo de meta 02- CNJ, pelo que procedo ao 

julgamento. Registra-se de início, a aplicação ao presente caso do que 

preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil, já que a parte 

requerida devidamente citada na ação principal deixou o prazo decorrer 

sem apresentação de defesa: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349”. Sobre a revelia, o artigo 344 do mesmo diploma legal 

dispõe que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.” Dessa feita, o julgamento antecipado da lide se impõe não havendo 

cerceamento de defesa pela não abertura de prazo para especificação de 

provas. Nesse sentido: “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No comentário deste artigo, 

os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no 

Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam sobre o 

tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o 

réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) 

contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna 

os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso) Mais adiante, 

na página 600 os mesmos autores asseveram sobre os efeitos da revelia, 

vejamos: “4. Efeitos da revelia. A norma fala impropriamente em “revelia”, 

querendo significar, na verdade, efeitos da revelia. Tanto isso é verdade 

que faz referência expressa ao CPC 319, que regula os efeitos da revelia. 

A hipótese é espécie do gênero previsto no inciso anterior, porque o 

principal efeito da revelia é fazerem-se presumir verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. Assim, são os fatos que não precisam ser 

provados em audiência, por expressa determinação do CPC, 334, III 

(incontrovertidos) e IV (presunção de veracidade)”. É cediço que tal 

presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em 

contrário. Assim, in casu, apesar de devidamente citado, o requerido 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação aos 

autos, importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos, e, 

impondo a procedência do pedido, em conformidade com o comentário dos 

juristas acima nominados, pelo que decreto sua revelia. No mérito, informa 

a parte autora que o requerido possui além dos débitos dos aluguéis de 

Março à Dezembro/2016, as faturas de energia elétrica. Em que pese não 

tenha sido produzida prova oral acerca do contrato de locação, entendo 

que a citação do réu e a sua inércia, vão de encontro às alegações da 

parte demandante, as quais possuem presunção de veracidade diante da 

revelia da parte ré e não foram infirmadas por outras provas constantes 

nos autos. Nesse contexto, entendo que o autor comprovou o fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, deixando a ré 

de fazer qualquer prova acerca de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Desse modo, tem-se 

como existente e válida a relação locatícia havia entre o autor e o réu, bem 

como as obrigações pactuadas nos valores indicados na petição inicial, 

sendo cabível a condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis de 

Março à Dezembro/2016, sendo que de Março à Agosto o valor é de R$ 

350,00 e a partir daí (Setembro à Dezembro), R$ 400,00. Pois bem, 

sabe-se que no contrato de locação, o locador deve disponibilizar o imóvel 

e em contrapartida o locatário deve pagar os alugueres devidos, bem 

como as taxas referentes ao imóvel e demais gastos consequentes de 

seu uso, como luz, água e limpeza. 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.” Nesse compasso, tendo o autor colacionado aos autos 

apenas as faturas de consumo sem comprovar o seu devido pagamento, 

não há como acolher tal pretensão. Assim, não tendo o requerido 

apresentado qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ou 

mesmo efetuado o pagamento dos valores em atraso dos alugueis, tem-se 

que deve ser reconhecida a existência da locação, bem como o atraso 

nos pagamentos. A propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: 

“AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE 

ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS ATRASADOS - 

PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - 

POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE A ação de despejo pode ser 

cumulada com a cobrança de alugueis que só será ilidida se demonstrado 

o pagamento mediante recibo. A cláusula que fixa multa de 10% é 

permitida e não está ofendendo o Código de Defesa do Consumidor que 

não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 10518091731738001 MG , 

Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte locadora, (inc. II do art. 333 do CPC). Ônus do 

qual não se desincumbiu a locatária no caso. APELO DESPROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 20/11/2014). 

(TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de 

Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. No mais, o contrato de 

locação é título extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso VIII Código 

de Processo Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante execute 

as obrigações inadimplentes dos requeridos. Neste sentido a corte 

Matogrossense preleciona: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - 

COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS 

COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM 

SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O 

contrato de locação é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 

585, IV, do Código de Processo Civil, estando nele compreendidas as 

obrigações acessórias como o pagamento das contas de água, luz, multa 

e tributos, expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de 

locação, uma vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe 

no caso qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por 

atraso no pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do 

contrato de locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A 

aplicação do IGPM ao contrato de locação não traz ilegalidade à 

cobrança.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de 

Julgamento: 08-5-2006). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 

DECLARANDO RESCINDIDO O CONTRATO. No mais, CONDENO a ré ao 

pagamento de: Aluguéis vencidos e não pagos referentes aos meses de 

Março à Dezembro/2016, sendo que de Março à Agosto o valor é de R$ 

350,00 e a partir daí (Setembro à Dezembro) o valor de R$ 400,00, 

devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data de cada vencimento mensal. Considerando que a 

parte autora decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO a parte 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 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. P. R. I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 

20 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 02/2020-GAB - 9ª e 10ª Vara Cível da Capital

A Doutora Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 9ª e 10ª 

Vara Cível 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. 249/2020 de 18 de 

março de 2020;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 106 de 394



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 9ª e 10ª Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, será realizado 

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) NONA VARA CÍVEL - e-mail: cba.9civel@tjmt.jus.br

 b) DÉCIMA VARA CÍVEL - e-mail: cba.10civel@tjmt.jus.br

 II – Em se tratando de ato do Gabinete do juízo:

a) NONA VARA CÍVEL: (65) 99626-6999 / (65) 9229-1018

b) DÉCIMA VARA CÍVEL: (65) 99237-6754 / (65) 99972-7840

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 20/03/2020.

Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013130-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013130-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMERSON DOS SANTOS TORRES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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, bem como o boletim de ocorrência da data do fato 

narrado, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013152-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SAVICZKI (AUTOR(A))

K. V. D. J. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013152-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERLEI SAVICZKI, K. V. D. J. S. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. O artigo 4º do Código Civil estabelece: “Art. 

4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 

exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; I - os 

ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os 

pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por 

legislação especial.” (negritei) Assim, verifica-se que o autor do feito é 

menor púbere, ou seja, relativamente incapaz, conforme se infere da 

carteira de identidade juntada ao ID 30505660 (Pág. 4/5), devendo portanto 

ser assistido e não representado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR PÚBERE – IRREGULARIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO – 

JUNTADA DE INSTRUMENTO ASSINADO APENAS PELA GENITORA DA 

MENOR – VÍCIO NÃO SUPRIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO (...). Deve ser 

mantida a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito 

(...), se a parte autora regularmente intimada a regularizar sua 

representação processual, traz instrumento que não contém assinatura da 

menor púbere, mas tão-somente de sua genitora que, na condição de 

assistente, não pode firmar o mandato com exclusividade. (...)” (TJ-MG – 

AC: 10686130127166001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 

25/03/2014, Câmaras Cíveis / 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

11/04/2014). ( negritei) Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

proceder a regularização processual referente à assinatura do menor 

assistido na procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se ainda a parte autora para, no mesmo 

prazo, apresentar o boletim de ocorrência da data do fato narrado, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036222-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILKA SANTOS DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036222-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ILKA SANTOS DE CASTRO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cumpra-se a decisão de ID 

30528580, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1006705-19.2020.8.11.0000, suspendendo a decisão de ID 29204795 até 

o julgamento final do recurso. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010993-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY DIAZ CORREA (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. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013189-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANTONIO 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 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 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011033-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA MONIQUE MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011033-97.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HERIKA MONIQUE MARTINS DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença (ID 29882806), assim, 

procedam-se as alterações necessárias. Intime-se o executado, por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008410-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

MANOEL MARCOS DA SILVA (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:

PIBB HOTELARIA E MALLS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1008410-26.2020 Visto. Recebo a emenda de id. 30421126, 

proceda-se a inclusão no polo ativo de Lucineide Santos da Silva. Designo 

o dia 07.07.2020, às 12hs:30min 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita aos autores, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o 

processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 

fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003320-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CARVALHO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ZUITA DE FRANCA DIAS FERREIRA (REU)

 

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

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

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

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003510-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ROQUE MELHADO (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 CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o pagamento da 

condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo o caso, 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003542-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito e intimo as partes autora e requerida, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004286-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO ALVES 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))
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Outros Interessados:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005173-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W M RIBEIRO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, tendo decorrido o prazo de suspensão requerido, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005309-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 

EPI S LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO CAMPOS SA ENGENHARIA E COMERCIO (REU)

 

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

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

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

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034609-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA SAMARTINS LANDVOIGT OAB - 016.898.242-04 

(REPRESENTANTE)

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 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005940-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTERO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o pagamento da 

condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo o caso, 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006210-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3618-O (ADVOGADO(A))

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de ID. 22189432, ante os documentos de ID. 

22511138, 22514354, 23736948 e 23736964 apresentados pela parte 

autora, procedo à INTIMAÇÃO da parte ré para, querendo, apresentar 

manifestação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006599-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC e da determinação de ID. 22304718, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente/exequente para, no 

prazo de 5 dias, apresentar cálculo atualizado do valor do débito alegado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033393-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LIMA DAMASCENA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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 requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050932-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR SACAL (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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 
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15 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022408-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS CORREA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS OAB - MS6726 (ADVOGADO(A))

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013072-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO LIMA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013072-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANILDO LIMA BARROS REU: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos. Verifica-se que o autor 

pretende a rescisão contratual com restituição do valor pago, todavia, 

deixou de atribuir o valor certo, conforme determina o art. 292, II, do CPC, 

assim, intime-o para emendar a petição inicial nesse sentido, inclusive, 

sendo o caso, corrigir o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Na oportunidade, 

deverá efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, 

também sob pena de indeferimento (art. 290 do CPC). Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037736-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU JOSE VIEIRA (EXECUTADO)

JEFFERSON CABRAL FELISBINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO OAB - MT20184/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037736-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CVL IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: JEFFERSON CABRAL FELISBINO, 

IRINEU JOSE VIEIRA Visto. Sobre a petição e documentos apresentados 

pelo devedor (ID 30280894 e ID 30346860), intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006848-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA TAUANA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006848-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAMARA TAUANA GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. A autora informou ser profissional autônoma, 

assim intime-a para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como declaração de 

imposto de renda, decore, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004260-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO MARCELINO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004260-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMILDO MARCELINO DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Embora a parte autora se manifeste reiterando o 

documento apresentado (ID 29672464), não há como considera-lo como 

protocolo/negativa por parte da Seguradora, conforme já explicitado, 

assim intime-se novamente a autora para que emende a petição inicial, de 

acordo com as determinações do despacho retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento (art. 321, §único do CPC). Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009259-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRY SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009259-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PABLO HENRY SILVA PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Embora 

a parte autora se manifeste reiterando o documento apresentado (ID 

30128726), não há como considera-lo como protocolo/negativa por parte 

da Seguradora, conforme já explicitado, assim intime-se novamente a 

autora para que emende a petição inicial, de acordo com as determinações 

quanto ao requerimento administrativo dispostas no despacho retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, §único do 

CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011606-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JACINTO DE MORAIS (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:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 
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sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032062-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. F. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS ABREU DA SILVA OAB - RJ204294 (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA OAB - RJ080687 (ADVOGADO(A))

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais, sendo que, havendo concordância, 

deverá a parte requerida, no mesmo prazo, efetuar o depósito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006924-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BARROSO TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006924-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALTAIR BARROSO TRINDADE REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Recebo 

a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 12h30min 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 do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1019388-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOURIVAL FELOMENO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre o 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028234-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONDINELI PINHEIRO DA SILVA (REU)

LAURA ANA DE PINHO (REU)

MARIA ROSALIA DE PINHO (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 da correspondência de ID 28365222 , no 

prazo de 5 dias, indicando, se for o caso, novo endereço.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009862-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE FRANCO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009862-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIDIANE FRANCO DA ROCHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Embora a parte autora se manifeste reiterando o 

documento apresentado (ID 30129542), não há como considera-lo como 

protocolo/negativa por parte da Seguradora, conforme já explicitado, 

assim intime-se novamente a autora para que emende a petição inicial, de 

acordo com as determinações quanto ao requerimento administrativo 

dispostas no despacho retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, §único do CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004871-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER ROCHA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004871-52.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXSANDER ROCHA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. O entendimento já 

firmado no julgamento de repercussão geral reconhecido nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo. A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 
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o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Assim sendo, não havendo negativa por parte da 

seguradora, a parte autora foi intimada para emendar a inicial no sentido 

de comprovar que tenha encaminhado os documentos solicitados pela 

Seguradora, conforme ID 28850970, a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, contudo, trouxe aos autos o mesmo 

documento inválido já apresentado. Sendo assim, intime-se novamente a 

parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do 

prévio requerimento administrativo com o indeferimento do pedido ou o 

decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060920-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DE QUEIROZ (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060920-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL ALVES DE QUEIROZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Defiro o pedido de ID 29122018, contudo, 

considerando que já decorreu o prazo requerido, intime-se a parte autora 

para cumprir o determinado no despacho retro, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004869-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GUSTAVO BAUER (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004869-82.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EDMILSON GUSTAVO BAUER REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Defiro o pedido de ID 29122018, contudo, 

considerando que já decorreu metade do prazo requerido, intime-se a 

parte autora para cumprir o determinado no despacho retro, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056892-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

INEZ SOARES 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056892-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIKA CARVALHO ALVES, INEZ SOARES CARVALHO REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. A parte autora atingiu a 

maioridade, assim, foi intimada para apresentar procuração regularizada 

(ID 28864933), contudo trouxe apenas procuração em que consta 

assistida por sua genitora, assim, intime-a novamente para cumprir o 

determinado no despacho retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030530-03.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAND FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT10212-O (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO GONCALVES COSTA CUERVO OAB - RJ118384-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 interesse dando prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011276-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE PINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HEIDY AMORIM DE PINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA 00915030195 (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1011276-07.2020 Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por Heidy Amorim de Pinho e Francisco Carlos de Pinho em 

desfavor de Diego Felipe Maciel Ferreira (Proloja Vidros), aduzindo que 

firmaram com a requerida dois contratos para execução dos serviços de 

confecção de portas, janelas e instalação de vidros, um na data de 

21.12.2016, no importe de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), 

tendo sido pago em sua integralidade, e outro, na data de 27.07.2017, 

onde a requerida ficou de retificar os serviços defeituosos, no valor de R$ 

17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), para serem pagos de forma 

parcelada através dos cheque n.º 104096, no valor R$ 4.375,00 a vista 

referente a entrada do serviço, e 3 (três) parcelas no valor de 4.375,00, 

representada pelos cheques n.º 104094, para pagamento em 27/05/2017, 

cheque n.º104095 para pagamento em 27/06/2017 e cheque n.º 104097 

para pagamento em 27/07/2017. Narra que a requerida novamente 

entregou os serviços de forma defeituosa, razão disso não realizaram o 

pagamento da importância importe de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e 

cinquenta reais) para a quitação do segundo contrato. Requerem a 

concessão de tutela de urgência para que a requerida realize os reparos 

necessários dos itens 02, 03 e 05 do anexo ao contrato no prazo de 15 

(quinze) dias, ou que comprove nos autos haver efetuado tais reparos e 

termino dos serviços sob pena de decretação de quitação do valor ainda 

não pago pelos autores no importe de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e 

cinquenta reais). Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 
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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] Não há como atender ao 

pedido nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que 

demanda prova técnica, a qual será possível na fase oportuna, assim 

sendo, a princípio, não existe probabilidade acerca da causa dos defeitos 

apresentados, o que demanda dilação probatória consistente em prova 

técnica e, em sede de tutela de urgência antecipada não pode ser 

acolhida. Bem como, não se vislumbra a urgência do pedido, já que os 

supostos defeitos ocorreram nos anos de 2016 e 2017. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. 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 autora em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 13.07.2020, às 11h:30min 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). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009804-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MAGRINELLI GONCALVES OAB - MT16118/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009804-68.2020 Visto. Cuida-se Ação de Inexistência de Débitos c.c 

Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela Antecipada de 

Urgência ajuizada por Paradise Auto Posto Cuiabá Ltda. em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., afirmando que é 

usuária dos serviços prestados pela ré, através da unidade consumidora 

sob n° 657818-1, e que recebeu cobrança emitida pela mesma, referente a 

suposto consumo recuperado de 8.933 kwh, no valor de R$ 8.712,25 (oito 

mil setecentos doze reais e vinte e cinco centavos), do qual discorda. 

Narra que interpôs recurso administrativo, e que somente teve acesso a 

decisão do recurso em 27.02.2020, quando recebeu uma carta do Serasa 

informando que a inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado a ré a suspender a cobrança do débito no valor de R$ 

8.712,25 (oito mil setecentos e doze reais e vinte e cinco centavos), se 

abster de suspender o fornecimento do serviço na autora e exclusão 

nome da parte autora nos cadastros dos inadimplentes, acerca dos 

débitos aqui discutidos. 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 pelo 

documento de id. 29866095 que a ré emitiu 2 (duas) faturas para 

cobrança acerca de suposto consumo recuperado e diversos encargos, 

ambas com vencimento em 30.01.2020, uma no valor de R$ 6.552,25 e 

outra de R$ 2.160,00, total de valor de R$ 8.712,25 (oito mil setecentos e 

doze reais e vinte e cinco centavos), ou seja, débito pretérito, situação 

que obriga a parte autora a tal pagamento, entretanto, ela 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 que a ré suspenda a cobrança do débito discutido no 

processo e se abster de suspender o fornecimento do serviço da unidade 

consumidora da autora, bem como proceda a exclusão do nome da autora 

nos cadastros dos inadimplentes, acerca do débito aqui discutido, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. 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 
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das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do autor em relação à parte ré, 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 13.07.2020, às 11h30min 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). Expeça-se o necessário para cumprimento 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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002829-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SODRE ANDRADE OAB - MT15173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

cooperativa habitacional e condominial autonoma do estado de mato 

grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes comparecem informando que firmaram acordo. Desse 

modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Custas e honorários na forma pactuada. 

Aguarde-se em arquivo. Decorrido o prazo fixado para cumprimento 

(24/11/2020), intimem-se as partes para informarem a satisfação, após 

volte-me concluso para extinção ou retorno da marcha processual (art. 

922 c/c seu parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008254-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISON GOUVEIA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1008254-38.2020 Visto. Thalison Gouveia Monteiro ingressou com a 

presente buscando Tutela Provisória Cautelar em Caráter Antecedente em 

desfavor de Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da 

Saúde e Empresários de Mato Grosso (Unicred Mato Grosso), alegando 

que, no dia 10/02/2020, ao tentar adentrar na agência 2305 do banco 

requerido, no interior da Unimed Cuiabá, sofreu situação constrangedora, 

humilhante e vexatória, pois no momento em que estava colocando seus 

pertences na gaveta da porta giratória, percebeu que o segurança do 

local estava de prontidão e com a mão na arma de fogo, questionando o 

que o autor estava fazendo, sendo respondido que iria sacar um cheque, 

o segurança respondeu que no local não se sacava cheque, em claro tom 

ameaçador e ainda com a mão na arma, ressalta que se sentiu 

extremamente ameaçado e assustado, se retirou do local. Pleiteia a tutela 

de urgência de natureza cautelar para que o requerido apresente as 

imagens da câmera de segurança do local como meio de prova do 

acontecimento, a fim de que ingresse com futura ação indenizatória. 

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 Boletim de Ocorrência 

(id. 29570913) que o autor compareceu junto ao banco requerido na data 

da suposta ocorrência dos fatos, assim, percebe-se a existência do 

primeiro requisito exigido pelo art. 300 do NCPC, a saber, a probabilidade 

do direito. O segundo requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo mencionados nos artigos 300 e 305, ambos do 

NCPC, é notório nesta hipótese, diante do risco de desaparecimento ou 

perecimento das gravações realizadas, as quais o autor pretende. Diante 

do exposto, DEFIRO, na forma dos artigos 301 e 305, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, a medida pleiteada, para determinar que o 

requerido exiba as imagens do circuito interno de segurança do dia 

10/02/2020, no prazo cinco dias. Cite-se a parte Requerida, para, no prazo 

de cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir (art. 306 do NCPC). Conste no mandado as advertências da 

revelia (artigos 307 e 344, do NCPC). Atente-se a parte autora para a 

regra do art. 308 do mesmo Código. 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. Cumpra-se pelo plantão, servindo a 

cópia dessa decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016081-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CROMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1016081-08.2017 Vistos. Chamo o feito a ordem e revogo a decisão 

de id. 22967818, vez que não foi oportunizado a parte requerida se 

manifestar sobre o pedido principal, como determina no art. 308, § 3º e 4º 
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do CPC. Desta forma recebo o pedido principal de id. 8851173, proceda-se 

a alteração da classe processual para procedimento comum, por se tratar 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Designo o dia 13.07.2020, 

às 08h:30min 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). Intime-se a parte ré, pessoalmente, 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. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001657-38.1981.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0001657-38.1981.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA EXECUTADO: JOAO BOSCO DE 

ARAUJO Vistos. Trata-se de Ação de Execução promovida por Trescinco 

Auto Locadora Ltda. contra João Bosco de Araujo, fundada em duplicata. 

A citação do executado não foi efetuada até a presente data, sendo certo 

que o feito tramita desde 1981. Para evitar decisão surpresa, o exequente 

foi intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição 

(ID 26756132), tendo esse se manifestado conforme ID 26756135. Pois 

bem. Convém registrar que o prazo de execução, se tratando de duplicata, 

é de três anos, conforme dispõe o artigo 18 da Lei 5.474/68. Verifica-se 

que em 01/06/2007 foi proferido despacho intimando o exequente para 

providenciar a citação do executado (ID 26756104), não havendo após 

esta data nenhum deferimento de suspensão da execução. Frisa-se ainda 

que o feito por 19 anos teve suspensões sucessivas apenas para que o 

exequente empreendesse meios para localizar o executado, desse modo, 

não há como atribuir a morosidade do judiciário como principal fator de 

ausência de citação. Assim, vê-se que o despacho que ordenou a citação 

não interrompeu a prescrição, haja vista que o exequente não a promoveu 

no prazo e forma da lei (artigos 202, I do CC/02 e 240, § 2º do NCPC, com 

correspondência ao art. 219, § 2º do CPC/73). Confira-se: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. 

PRESCRIÇÃO. ART. 219 CPC E 202 CC. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. À Ação de cobrança de dívida líquida constante 

de instrumento particular, aplica-se o prazo de cinco anos disposto no 

artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Transcorrido o lapso temporal, 

impõe-se a decretação da prescrição, pois o despacho do juiz que ordena 

a citação é causa interruptiva da prescrição, desde que o interessado a 

promova no prazo e na forma da lei processual. 2. Conforme preconiza o 

artigo 219, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela 

citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo 

citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, devendo 

o art. 202, I, CC, ser interpretado em sintonia com as regras processuais. 

3. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC 20120111789512 DF 

0049154-95.2012.8.07.0001, 2ª Turma Cível, Relatora Des. Leila Arlanch, 

Publicado no DJE : 10/03/2015 . Pág.: 270). Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - CPC 73 - 

NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 106 DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Na situação dos autos, a 

prescrição da dívida se opera no prazo de 5 (cinco) anos, conforme 

determinado no artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil. 2 - Na hipótese, a 

demanda fora ajuizada em abril de 2012, ou seja, dentro do prazo 

prescricional contado a partir do vencimento do título, qual seja junho de 

2011. 3 - O apelante não obteve êxito em promover a citação válida do 

apelado, no prazo legal previsto no artigo 219 do Código de Processo Civil 

de 1973, vigente à época dos fatos. 4 - Embora o apelante alegue a 

morosidade da justiça, em verdade, o primeiro despacho e os mandados 

citatórios foram realizados quando do recebimento da inicial, tendo 

retornado infrutíferos, razão pela qual naquele momento não houve a 

interrupção da prescrição. 5 - Recurso improvido.” (TJ-ES – AC: 

00179031220178080048, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de 

Julgamento: 17/02/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

28/02/2020). Negritei Dessa forma, cumpre reconhecer a prescrição, na 

medida em que transcorridos mais de 19 anos com reiterados pedidos 

infundados de suspensão, além de que, mesmo cessada tal condição, o 

feito se encontra desde 2007 sem que o exequente promove-se a 

tentativa de citação nesse período, não incidindo, portanto, qualquer 

causa de interrupção. Com essas considerações, diante da ocorrência de 

prescrição, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, II, do CPC. Condeno o exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Por outro lado, sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que a relação processual não foi formada. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0033531-59.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TAPIOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIFAS GONCALVES JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PRUDENTE ROMUALDO OAB - SP143813-O (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA DA SILVA OAB - MT12643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Maria Tapioca Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. ME ajuizou 

Ação de Indenização de Responsabilidade Civil por Perdas e Danos em 

relação locatícia, em desfavor de Condomínio Civil do Cuiabá Plaza 

Shopping Pantanal, ambos qualificados nos autos, alegando que após a 

apresentação/aprovação de seu produto/negócio para os gestores da ré, 

locou um quiosque em ponto de venda privilegiado dentro do 

estabelecimento, sendo em frente a âncora loja Americana, dando início à 

atividade em 28/10/2005, três dias após a inauguração do Shopping; que a 

empreitada foi um sucesso e os clientes faziam filas para consumir a 

tapioca, tanto que foi objeto de reportagens, pedidos de franquias, etc. 

Narra que alguns lojistas começaram a reclamar do cheiro, afirmando que 

impregnava nas roupas, atrapalhavam as vendas, etc., e após 60 

(sessenta) dias da inauguração foi “convidada” a se mudar do ponto ou 

se retirar do shopping, o que lhe causou choque, já que havia realizado 

investimentos. Assevera que em razão da pressão e a contragosto, 

mudou o ponto para a praça de alimentação e obteve promessa de que 

todos os quiosques de alimentos seriam transferidos, o que não ocorreu; 

que para a nova mudança realizou mais gastos e as vendas 

despencaram, já que poucos clientes iriam até a praça de alimentação 

para almoçarem tapioca. Na busca de alternativa e após muita insistência, 

a autora voltou para o primeiro piso, mas em outro local, sendo em frente a 

livraria Janina, e tal mudança novamente lhe gerou custos, porém, também 

não foi suficiente, já que ainda sofrera com a baixa venda, e diante do 

desgaste físico, emocional e financeiro, encerrou a atividade. Requerer a 

procedência da demanda para que a parte ré seja condenada ao 

pagamento de danos materiais, no valor de R$ 231.587,77; ao pagamento 

de danos morais, a ser fixado no dobro do valor do dano material, além 

das verbas sucumbenciais. A parte ré apresenta contestação (Id. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 115 de 394



25909086), alegando que a inauguração da loja da autora foi quase em 

conjunto com a do Shopping, que além de ser novidade, estava na época 

natalina, o que colabora e muito para as vendas em qualquer seguimento, 

mas após tal período é normal a diminuição no faturamento, tanto que a 

autora atrasou o pagamento do aluguel e ela ainda estava no primeiro 

ponto locado; que realmente houve reclamações pelos lojistas vizinhos 

acerca do cheiro da tapioca, mas a razão da remoção foi a ausência de 

faturamento e se buscava alternativa para melhorar, tanto que 

permaneceu na praça de alimentação por 14 meses; que em nenhum 

momento foi assegurado ao autor a permanência no referido espaço, até 

porque há previsão contratual de troca de localidade mediante aviso 

prévio, e a locação ajustada foi fixada por prazo indeterminado, podendo 

ser rescindido a qualquer momento, desde que notificado com 

antecedência mínima de trinta dias; que o risco da atividade é da autora e 

o shopping não dá garantia de lucratividade, nem tempo mínimo de 

locação. Requer a improcedência do pedido autoral. Réplica no arquivo de 

Id. 25909272. O processo foi saneado, e restou deferida a produção de 

prova pericial e oral (Id. 25909278), todavia, a pericial restou prejudica, 

ante a ausência de apresentação de documentos pela parte autora (Id. 

25909330). Audiência de instrução e julgamento foi realizada (Id. 

25909332). Alegações finais das partes constam nos arquivos de Ids. 

25909334 e 25909339. É o relatório. Decido. O presente processo 

encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

pelo que passo a julgá-lo. Trata-se de Ação de Indenização de 

Responsabilidade Civil por Perdas e Danos em relação locatícia ajuizada 

por Maria Tapioca Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. ME, em 

desfavor de Condomínio Civil do Cuiabá Plaza Shopping Pantanal. 

Ressalte-se que vige no direito civil brasileiro a autonomia de vontade no 

negócio jurídico, sendo que a liberdade de contratar pode ser vista sob o 

prisma da liberdade propriamente dita ou pelo aspecto da escolha da 

modalidade do contrato. Assim, um contrato válido e eficaz deve ser 

cumprido pelas partes, diante do princípio pacta sunt servanda, onde o 

acordo de vontade faz lei entre as partes. Confira-se a normativa legal do 

Código Civil: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e 

nos limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Quanto à 

responsabilidade civil, o artigo 186 do Código Civil estabelece 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. E ainda, o artigo 926 do mesmo código dispõe que Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Para a configuração do dever de indenizar é necessária a 

presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a 

ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o 

nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. É Cediço que 

a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos V e X, assegura o direito 

à imagem das pessoas, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada e da honra, resguardando, para tanto, o direito à indenização pelo 

dano material ou moral resultante de sua violação. As relações entre 

lojistas e empreendedores de Shopping Center foram reguladas pelo art. 

54 da Lei 8.245/91, devendo prevalecer as condições livremente 

pactuadas nos contratos desta espécie. Pois bem. Resta incontroverso 

que as partes firmaram contrato de locação do espaço comercial (ESC), 

quiosque n. 229, localizado no Mall do P-2 do Pantanal Shopping, com área 

total de 5,00m2 – cláusula segunda, com prazo indeterminado – cláusula 

terceira, em 03/11/2004, o qual possui ainda como integrante as condições 

gerais de negociação, a convenção de normas gerais de locação, 

administração, funcionamento, fiscalização e outras avenças e o Estatuto 

da Associação dos Lojistas do Pantanal Shopping (Id. 25908814, fls. 

51/55). O quiosque estava na área comum do shopping, e o contrato 

assim dispõe (Id. 25908821, fls. 75, 77/78): “CLÁUSULA OITAVA – DAS 

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E USO GERAL Todas as áreas, dependências e 

instalações de uso comum ou privado, qualquer que seja a natureza, 

destinadas em geral aos LOJISTAS, funcionários, prepostos, agentes, 

clientes e público, estarão sempre sujeitas ao controle, disciplina, 

administração e fiscalização exclusivos do EMPREENDEDOR, em especial 

no que tange as instalações elétrica, hidráulica, telefônica, ar 

condicionado, gás, exaustão e carga útil”. [...] Parágrafo Décimo Sétimo: 

As áreas de circulação, inclusive as próximas da loja para uso comercial, 

serão conservadas limpas e desobstruídas pelos LOJISTAS, seus 

empregados, prepostos e clientes, sendo proibidas quaisquer práticas ou 

atividades que provoquem excessivo acúmulo de pessoas ou tumulto, 

tanto nas dependências locadas, como nos corredores, áreas de acesso 

ou em qualquer parte do PANTANAL SHOPPING ou suas adjacências. [...] 

Parágrafo Vigésimo Sexto: Todas as áreas de uso geral e circulação 

estão permanentemente sob o controle exclusivo e administração do 

EMPREENDEDOR. Parágrafo Vigésimo Sétimo: Para a administração e 

fiscalização das áreas mencionadas no item anterior, poderá o 

EMPREENDEDOR, desde que atendidos os interesses gerais entre os 

quais ressalta o funcionamento normal do PANTANAL SHOPPING: a) 

modificar seus níveis, extensões, localizações e disposições; b) fechar 

parcialmente quaisquer áreas; c) obstruir ou isolar, no todo ou em parte, 

qualquer das mencionadas áreas para atividades que julgar necessárias 

ao proveito próprio, ou dos LOJISTAS e seus clientes. [...]”. Vê-se assim 

que compete a requerida a administração e melhor convenção sobre a 

disposição dos quiosques localizados na área comum, consequentemente 

não foi assegurada a permanência da autora no referido espaço locado, 

somado ainda ao fato de que o contrato foi firmado por prazo 

indeterminado, ou seja, ele poderia ser rescindido a qualquer momento. 

Além disso, é incontroverso que no quiosque da autora havia uma grande 

concentração de pessoas, o que poderia obstruir a circulação, e tal 

situação era vedada pelo parágrafo décimo sétimo, da cláusula oitava, 

conforme transcrito acima. No documento de Id. 25909046 - fl. 241, ainda 

consta notificação da ré para a parte autora, solicitando providências 

desta quanto à adequação da medida do quiosque, já que ele estava fora 

das normas, e considerando a largura do corredor, estava “estrangulando 

o mall e prejudicando os lojistas vizinhos”. Não bastasse isso, a 

permanência da autora no primeiro local foi até abril/2005, conforme 

afirmado por ela (Id. 25908807, fl. 21), o que também consta no aditivo 

contratual – 29/04/2005 (Id. 25909254, fl. 487/488), e apesar dela alegar 

sucesso/lucro, tal fato se contradiz já que ela deixou de efetuar o 

pagamento do aluguel que venceu em 05/03/2005 e 05/04/2005 (Id. 

25909244, fl. 444)[1], ou seja, antes mesmo da questionada mudança, e 

não apresentou os documentos necessários para oportunizar a realização 

da perícia contábil, a fim de que fosse apurado seu real faturamento (art. 

373, I, CPC). Por isso, não resta demonstrada a prática de atitude ilícita 

pela ré, e o insucesso do empreendimento da parte autora não pode ser 

atribuído a requerida, já que se trata de risco do negócio como em 

qualquer comércio, e no contrato não havia garantia de lucratividade e a 

autora tinha pleno conhecimento das normas gerais do contrato de 

locação. A propósito: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. LOCAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. 

INSUCESSO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO DO 

EMPREENDEDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO. 

FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO (ART. 373, I, DO NCPC). 

DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. MERA FRUSTRAÇÃO NÃO 

ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA DA 

RECONVENÇÃO MANTIDA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. 

ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO ISENTA OS LOCATÁRIOS 

DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO”. 

(TJSP; Apelação Cível 1030715-26.2015.8.26.0602; Relator (a): Alfredo 

Attié; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 

7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2018; Data de Registro: 

19/07/2018). Negritei. “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. LOJA INSTALADA EM 

SHOPPING CENTER. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

DESCABIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A CULPABILIDADE DO 

EMPREENDEDOR-LOCADOR PELO INSUCESSO DA LOJISTA-LOCATÁRIA. 

SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida”. (TJSP; Apelação Cível 

0003292-52.2013.8.26.0223; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro: 14/03/2017). Negritei. Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de Indenização 

de Responsabilidade Civil por Perdas e Danos em relação locatícia 

ajuizada por Maria Tapioca Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. ME em 

desfavor de Condomínio Civil do Cuiabá Plaza Shopping Pantanal. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade 

suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 25909074, fl. 

377). Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Situação que também não foi 

rebatida pela parte autora.
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Sentença Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1009494-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO - Juízo da 9ª Vara cível de Cuiabá 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009494-62.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: SELENE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO - JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ Visto. 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto perante o juízo de 1º Grau, 

distribuído a esta Vara Cível. Revela-se, portanto, a ocorrência de erro 

grosseiro, vez que evidente que este juízo não possui competência para 

conhecer deste recurso, já que sua interposição se dá perante o tribunal 

competente, conforme determina o artigo 1.016 do CPC. Assim, INDEFIRO a 

petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, 

consequentemente julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 

485, I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após, arquive-se o feito com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005207-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO (REU)

ANNA CLARA SANTOS DE CASTRO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários 

conforme pactuado. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado. Após, considerando que a parte exequente já 

informou o descumprimento, procedam-se as alterações necessárias para 

cumprimento de sentença. Em seguida, intime-se o executado, por seu 

advogado, caso tenha constituído nos autos, do contrário, pessoalmente, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se 

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

penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira 

discutir as matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, 

após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, em cinco 

dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008583-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA OAB - PR21295 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, 

conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Honorários na forma pactuada. 

Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante 

as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005873-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLY ELIZEU ROSTIROLLA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para comprovar o 

pagamento das custas/taxas de distribuição, no prazo de quinze dias, 

todavia, manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O artigo 290 do Código de 

Processo Civil determina que: “Art. 290. 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 dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, sendo 

que o indeferimento da petição inicial se impõe. 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 NCPC. Posto 

isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da 

determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045773-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERTSON JEAN RODRIGUES CAMARGO (REU)

POLIANE FABRICIA ROCHA ALVES DE OLIVEIRA CAMARGO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, 

conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Honorários na forma pactuada. 

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

após arquive-se o processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1049412-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE E PANIFICADORA FLOR DE TRIGO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para 

emendar a inicial para adaptar ao procedimento comum e apresentar 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, todavia, 

manteve-se inerte. É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para 

promover atos e diligências que lhe competia, assim, o indeferimento da 

petição inicial é de rigor, diante da ausência de interesse da parte, bem 

como pelo descumprimento da ordem judicial. O artigo 321, do Novo Código 

de Processo Civil estabelece: 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. No caso, a parte autora, apesar de devidamente intimada, 

não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, 

sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que 

neste caso somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte é obrigatória apenas nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do NCPC. Posto isso, não existindo justa causa a 

legitimar o descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição 

inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários, ante a 

ausência de citação da parte requerida. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059438-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR BARAZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para apresentar 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, no prazo de 

quinze dias, todavia, manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O artigo 290 

do Código de Processo Civil determina que: “Art. 290. 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 dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, 

não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, 

sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 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 NCPC. Posto 

isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da 

determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036007-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAMPOS DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1036007-72.2017 Visto. Franscico Campos Siqueira, qualificado nos 

autos, ajuíza Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor de 

Banco do Brasil S/A, igualmente qualificado, alegando que possui junto ao 

requerido somente uma conta poupança, e teve seu nome lançado nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência 

de débito existente junto ao requerido no valor de R$ 1.028,90 (um mil e 

vinte e oito reais e noventa centavos), entretanto assevera que não 

efetuou a transação que deu origem a negativação. Afirma 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. No mérito, postula pela concessão de liminar no sentido de 

retirada das restrições imposta em seu nome frente aos órgãos de 

proteção ao crédito, relacionada ao débito discutido, rogando pela 

procedência da ação, com a inversão do ônus da prova e a declaração de 

inexistência de negócio jurídico do débito que deu origem a restrição do 

nome do autor nos órgãos de restrição, bem como a condenação do 

requerido a indenização por danos morais em R$ 46.850,00, 

consequentemente seja confirmada a liminar, além da condenação do 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos de ids. 10894850/10894883. A liminar foi concedida 

através da decisão de id. 10905740, determinando a exclusão do nome do 

autor do banco de dados do SPC/SERASA, relativo aos débitos inseridos 

pelo réu, no valor total de 1.028,90 (um mil e vinte e oito reais e noventa 

centavos), tendo invertido o ônus da prova. Em resposta o requerido 

apresenta contestação (id. 13185705) alegando em preliminar a inépcia da 

inicial, pela ausência de documentos indispensáveis a propositura da 

ação. Narra que o autor possui conta corrente junto ao requerido, 

diferente do exposto na inicial, e que teve seu nome incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito (Serasa/SCPC), em razão da operação de crédito 

Reescalonamento de Dívidas PF contrato nº 874563455, celebrada em 

07/10/2016, através de terminal de auto atendimento, ou seja, o contratou 

uma linha de crédito específica para renegociar o saldo devedor do cartão 

Ourocard Elo, pelo valor de R$1.077,78 (um mil e setenta e sete reais e 

setenta e oito centavos), parcelado em 6x de R$ 218,84 sendo a taxa de 

juros mensal de 5,39%, entretanto, somente efetuou o pagamento total da 

primeira parcela e o pagamento parcial da segunda parcela, se tornou 

inadimplente gerando a inscrição no banco de dados do cadastro de 

restrição ao crédito. No mérito, afirma que o autor não contatou o banco 

para tentar solucionar problema administrativamente, o que descaracteriza 

de plano o legítimo interesse de agir decorrente da sua pretensão 

resistida. Ressalta que o autor não demonstrou que a negativação 

corresponderia a cobrança indevida, ou que tenha sofrido suposto abalo 

moral, ou abalo de crédito, ônus que lhe pertencia. Defende a legalidade 

de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito considerando que o autor 

estava inadimplente com suas obrigações. Afirma que não praticou 

qualquer ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, visto que 

o autor contratou os serviços que negativou seu nome. Refuta o pedido de 

inversão do ônus da prova, rogando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Junta documento através dos ids. 13185708/13185714. Réplica à 

contestação id. 1541293. As partes postulam pelo julgamento antecipado 

(id. 24433698 e 24427125). É o relatório. Decido Em razão de não existir 

necessidade de produção de outras provas, consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Registre-se que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, ademais 

há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença 

seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A 

respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos 

do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do 

pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente 

de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cru). Inicialmente, não há que se falar em inépcia da inicial, 

vez que a petição inicial está instruída com todos os documentos 

necessários, tanto que proporcionou a mais ampla defesa à requerida, 

ressalto que os documentos constantes no art. 420 do CPC, não se 

aplicam ao caso em tela, desta forma rejeito a preliminar. O autor pleiteia a 
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declaração de inexistência de débito, bem como a exclusão do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito e a indenização por danos morais pela 

negativação indevida, já que não reconhece a relação jurídica da qual 

adveio o débito. Apenas por amor ao debate, ressalto apesar o requerido 

afirmar que o autor não o contatou de forma administrativa para solucionar 

o litígio, a tentativa de solução extrajudicial do conflito não é requisito para 

a propositura de ação. Faz-se necessário elucidar que o caso em análise 

versa sobre relação de consumo, pois se enquadra no conceito de 

consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do 

CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do 

Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o 

equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais 

entre fornecedor/consumidor. Ademais a relação de consumo é aplicável 

as instituições bancárias, nos moldes da Súmula 297 – STJ que 

estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras” Assim, trata-se de relação consumerista, 

decorrendo daí a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por 

equiparação, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra prevista no artigo 

373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito de facilitar ao 

consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim prevalece a favor 

do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor 

desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre apontar, que frente ao 

não reconhecimento do débito, cabe ao banco demonstrar se houve a 

celebração do contrato que ensejou a inscrição do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, ou seja, no valor de R$ 1.028,00, a fim de 

resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, já que meios de 

prova estão à sua disposição, pois só assim comprovará a utilização do 

serviço pelo consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, 

do CDC. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Não obstante o requerido afirmar 

que houve a contratação pelo autor por meio de caixa eletrônico, 

apresentado o extrato do contrato de crédito Reescalonamento de Dívidas 

PF, feito no caixa eletrônico (id. 13185708) de suposto empréstimo no 

valor de R$ 1.007,78, o autor é categórico em afirmar que não realizou o 

empréstimo mencionado, desse modo, cabia ao banco requerido a 

comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e da 

prestação de serviços ao autor, nos termos do artigo 373, II, CPC, como 

por exemplo a comprovação que o dinheiro foi depositado para o autor e 

este o retirou, o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, ao ser 

intimada a especificar as provas para elucidação dos fatos, postulou pelo 

julgamento antecipado (id. 24427127). Desse modo, não há dúvida quanto 

a má prestação do serviço por parte réu, considerando que incluiu o nome 

do autor nos órgão de proteção ao crédito por contrato não firmado por 

ele, assim devem ser reputada indevida e ser declarada inexistente o 

débito de id.10894850, pág. 04, com a exclusão do nome do autor dos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim não havendo provas de que o autor 

tenha contraído dívidas com o banco requerido e, em se tratando de 

pedido de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. Assim, 

se da conduta ilícita do banco requerido resultou a inserção indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (id.10894850, pág. 04), 

configurada está o dano moral a ser indenizado. Nesse sentido: “DÉBITO E 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da 

ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de 

inadimplentes objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu 

do ônus de provar a existência e a origem dessas dívidas, cuja 

exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes 

foram impugnadas pela parte autora – Reconhecida a inexigibilidade do 

débito objeto da ação e a ilicitude de sua negativação, de rigor, a reforma 

da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação e 

para determinar o cancelamento da respectiva inscrição em cadastro de 

inadimplentes, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o 

cumprimento do ora julgado. RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o 

defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte 

autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que 

efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de 

responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a 

condenação do banco na obrigação de indenizar a parte autora pelos 

danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL - A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador 

de dano moral [...]. Recurso provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível 

1020973-26.2018.8.26.0002; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 

20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019) 

Apesar de haver outras anotações nos órgãos de restrição de crédito em 

nome do autor, entendo que não se aplica a Súmula 385, STJ, vez que as 

outras inscrições negativações estão sendo discutidas judicial. Nesse 

sentido: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÕES OUTRAS CONTESTADAS 

JUDICIALMENTE - AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. Apelação. 

Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Fraude. Negativação 

indevida. A sentença declarou o indébito do valor questionado e a nulidade 

do contrato, além da exclusão da negativação. Condenou o réu ainda ao 

pagamento de R$ 5.000,00 em compensação por danos morais. Apelo das 

partes. Réu com preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência da 

Justiça Estadual, e no mérito, pede a improcedência dos pedidos, ou ainda, 

afastamento da condenação da verba indenizatória ou sua redução. Já o 

autor visa a majoração da verba fixada a título de danos morais. 

Preliminares afastadas. Pacto fraudulento questionado que se deu entre o 

autor e a ré, sendo esta legítima para responder a ação. Ausência de 

prova da contratação pelo autor. Ré que confessa haver fraude e cancela 

o contrato. Dano moral configurado e majorado para o valor de R$ 

10.000,00, mostrando-se mais adequado às circunstâncias dos fatos eis 

que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos 

viola direito da personalidade, compromete o nome e imagem que goza no 

meio social, além de impor restrições creditícias às relações comerciais. 

Reforma parcial da sentença. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO 

AUTOR PROVIDO.” (TJRJ, Apelação Cível 0026418-78.2016, Des(a). 

NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - 

Julgamento: 05/03/2020 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL Com relação 

ao arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no artigo 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial para: 1) Declarar 

inexistentes o débito no valor R$ 1.028,90 (um mil e vinte e oito reais e 

noventa centavos), bem como confirmo a medida de id. 10905740 que 

determinou a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito. 2) Condeno a parte requerida a indenizar os danos morais 

experimentados pelo autor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Como o autor decaiu da parte mínima dos pedidos, condeno o 

requerido ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do 

Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

11ª Vara Civel

Portaria

PORTARIA Nº 002/2020

A Doutora Olinda de Quadros Altomare Castrillon, Juíza de Direito titular da 

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais.

Considerando o que dispõe a Portaria – Conjunta nº. 247, de 16 de março 

de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 
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pelo COVID- 19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e a Portaria – Conjunta e n.º 249, de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, institui o regime obrigatório de 

teletrabalho.

RESOLVE:

 Art. 1º Suspender os atendimentos presenciais dos advogados no 

gabinete e secretaria da 11ª Vara Cível pelo período de 20 de março de 

2020 a 20 de abril de 2020.

Art. 2º O atendimento pelo gabinete nos casos urgentes será realizado 

exclusivamente via WhatsApp pelo número (65) 98168-8085, das 12h00m 

às 19h00m.

Art. 3º O atendimento dos advogados pela secretaria será realizado por 

meio do e-mail cba.11civel@tjmt.jus.br, das 12h00m às 19h00m.

Art. 4º As audiências designadas entre o período de 18 de março até 20 

de abril do corrente ano, serão remarcadas para datas futuras por meio 

de certidão a ser expedida pela secretaria do juízo.

Art. 5º Os cumprimentos de audiências ficarão suspensos pelo prazo de 

30 dias.

Art. 6º As medidas previstas nesta Portaria serão revistas em caso de 

regressão ou evolução do COVID-19 (Pandemia), bem como em caso de 

novas determinações do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de 20 de março de 2020.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

 Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Juíza de Direito

Assinado digitalmente

 

Comunicado

ATENÇÃO

EM OBSERVÂNCIA ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELO 

COVID-19 NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 247 DE 16 DE MARÇO DE 

2020, O ATENDIMENTO PELA MAGISTRADA, REFERENTE AOS CASOS 

URGENTES, SERÁ REALIZADO DAS 12H00 ÀS 19H00, POR MEIO DO 

WHATSAPP Nº (65) 98168-8085 E PELA SECRETARIA NO E-MAIL: 

cba.11civel@tjmt.jus.br.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Juíza de Direito

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021988-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO LEMES DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEDA VICARI OAB - MT13796-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL SANTA ROSA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

HELDER WILLIAN AZER (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida do AR 

juntado aos autos, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030012-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

RITA LUISA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI OAB - SP183967 (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TimHotel Tour Montparnasse (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, providenciar o cumprimento da carta rogatória efetivando a 

sua tradução e se for o caso o encaminhamento ao órgão competente 

para distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017649-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA MOREIRA 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))

 

Certifico que a contestação apresentada encontra-se tempestiva. Desta 

forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte autora para, 

no prazo legal, impugnar a defesa apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031730-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LISBOA (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para dar andamento ao processo, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004285-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem nos 

autos, pleiteando o que entenderem de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022881-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANILZA MARIA DE 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022881-86.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 
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entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003844-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA ALINE VETTORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem nos 

autos, pleiteando o que entenderem de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010823-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem nos 

autos, pleiteando o que entenderem de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012135-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem nos 

autos, pleiteando o que entenderem de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003164-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem nos 

autos, pleiteando o que entenderem de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019147-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem nos 

autos, pleiteando o que entenderem de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007494-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA CRUZ CAMPOS (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem nos 

autos, pleiteando o que entenderem de direito. Era o que me competia.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033215 Nr: 38216-02.2015.811.0041

 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: ANDRE LUIS GRANADO PARPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS EVENTOS E PRODUÇÃO, MARIO 

GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE 

SOUZA - OAB:19118/O, BRUNA SOUZA - OAB:19.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MS EVENTOS E PRODUÇÃO, CNPJ: 

02719373000142. 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 Reparação por danos materiais, 

morais e estéticos ajuizada por André Luis Granado Parpinelli em desfavor 

de Ms Eventos e Produção. Alega o autor que adquiriu ingresso do 

camarote de evento promovido pela requerida e lá estando sofreu um 

acidente em decorrência do mau planejamento do evento. Deu-se à causa 

o valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais). 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, ISABELA OLIVEIRA 

PINHEIRO, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090914 Nr: 6536-62.2016.811.0041

 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: JORDANA MORAES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que fora expedido AR de intimação para a parte autora informar 

seu interesse no prosseguimento do feito, o qual retornou negativo. Desta 

forma, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para, 

em 5 (cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 485 §6º do CPC.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116793 Nr: 17361-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEREIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esther Lilian Botecchia Ragusa 

Kodama - OAB:285.628/SP, SIDNEY SARAIVA APOCALYPSE - 

OAB:OAB/SP 42.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do MANDADO 

NEGATIVO juntado aos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065657 Nr: 53500-50.2015.811.0041

 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: ALESSANDRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.R.L INDÚSTRIA E COMÉRCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976553 Nr: 12428-83.2015.811.0041

 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: NERGE AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ AVELINO DE JESUS, 

ESPÓLIO DE VALENTINA CARDOSO DE JESUS, MOISÉS AVELINO DE 

JESUS, MÁRIO AVELINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/O MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9.822, 

KATIA VANESSA POLON - OAB:19663/O, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 Certifico que fora expedido mandado de intimação para a parte autora 

informar seu interesse no prosseguimento do feito, o qual retornou 

negativo. Desta forma, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

os requeridos para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 

485 §6º do CPC.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 987628 Nr: 17492-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRICAL FRIGORÍFICO LTDA EPP, GELSON LUIZ RAMOS 

DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOERCY B. A. SCHURINGS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 Certifico que fora expedido mandado de intimação para a parte autora 

informar seu interesse no prosseguimento do feito, o qual retornou 

negativo. Desta forma, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

requerido para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 485 

§6º do CPC.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013220-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO GARCIA DA ROCHA (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 1013220-44.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por José Pedro 

Garcia da Rocha em desfavor de Banco do Brasil S/A. 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 
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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: 1006563-86.2020.8.11.0041

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

JOAO TAQUES DO ESPIRITO SANTO OAB - 006.673.151-87 

(REPRESENTANTE)

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-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 1006563-86.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor no id nº 30380589 e a presença 

dos requisitos autorizadores da medida, acolho a emenda à inicial, defiro o 

pedido e amplio os efeitos da antecipação de tutela urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos 

serviços ao imóvel da parte autora, bem como suspenda a cobrança da 

fatura contestada, com relação à fatura do mês referente a março do ano 

de 2020, no valor de R$ 703,78 (setecentos e três reais e setenta e oito 

centavos), com vencimento para 16 de março de 2020, acostada no id 

30381271, até o deslinde da demanda. No mais, cumpra-se integralmente 

conforme decisão de Id nº 29475800. Desde já, autorizo os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como DETERMINO a 

distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

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: 1013162-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA (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 1013162-41.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Tadeu José 

Figueiredo Latorraca em desfavor de Banco do Brasil S/A. 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 
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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: 1012730-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BRITO AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012730-22.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por João Batista Brito Aguiar em 

desfavor de S & J Consultoria e Incorporadora Ltda. (INLOT 

Incorporações). Com a edição da Resolução nº 02/2019, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso atribuiu competência à 4ª e 5ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá para processar e julgar privativamente os conflitos 

decorrentes da Lei de Arbitragem, a fim de possibilitar de solução mais ágil 

e célere do litígio. A orientação é para que todos os processos relativos à 

arbitragem que tramitam nas 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis sejam 

direcionados, de maneira igualitária, para a 4ª e 5ª Vara, razão pela qual 

declino da competência para processar e julgar o presente feito e 

determino a remessa dos autos para a Central de Distribuição, para que 

realize a remessa dos autos ao juízo competente para o prosseguimento, 

com as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032877-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032877-40.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Sebastiana Ferreira da Silva Arruda 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. 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 e 

material, a desproporcionalidade na leitura, a extensão do dano e o nexo 

causal. 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027720-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY PEREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027720-86.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Consumo ajuizada por Irany 

Pereira Dourado em desfavor de Águas Cuiabá S/A. Citado, o requerido 

apresentou contestação conforme ID 16387644, requerendo a reunião do 

processo com os autos 1011475-97.2018.811.0041. Impugnação 

conforme ID 18109669. Vieram os autos conclusos. Passo a sanear o 

feito. Quanto a alegada conexão, por se tratar de processo eletrônico, os 

autos ficam associados, o que já ocorreu no caso em comento. Dessa 

forma resta PREJUDICADA a alegação. 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. 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 e material, a 

desproporcionalidade na leitura, a extensão do dano e o nexo causal. 

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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Portaria

PORTARIA N. 02/2020-GAB

O Doutor Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Capital 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 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, será 

realizado por email.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá o advogado entrar 

em contato com a Secreatria e gabinete, através dos e-mails abaixo:

VARA – CBA.1DIREITOBANCARIO@TJMT.JUS.BR

 SECRETARIA – DEIVISON.PINTEL@TJMT.JUS.BR

 GABINETE – CLAUDINE.NAKATA@TJMT.JUS.BR

As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta Portaria 

serão sanadas pela Secretaria/Gbinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor em 20/03/2020. CUIABÁ, 20 de março 
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de 2020

Dr Paulo Sergio Carreira de Souza

 Juiz de Direito

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023240-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que os Embargos Declaratórios de id. 

26450422, de 25.11.2020, foram opostos no prazo legal. Ato contínuo, 

procedo a intimação de Marieta Araujo Silva, bem como de Banco 

Volkswagen S.A para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

quanto os Declaratórios. 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: 1006818-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REU)

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR (REU)

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REU)

MARCA AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para, querendo, no prazo 

legal, na condição de curador especial, apresentar defesa, bem como 

requerer o que entender de direito, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035809-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON CARVALHO DE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

30182090. Cuiabá-MT, 20 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: 1008633-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PIMENTA BRAGA (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, 20 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: 1024131-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY METELLO DIAS (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, 20 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 
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Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021221-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SAO GERALDO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ NASSIMBENI DE JESUS (EXECUTADO)

EDNA FATIMA ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

FLAVIO ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

GERALDO JOAO DA COSTA (EXECUTADO)

GERALDO JOAO ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Apesar da advogada do Exequente ter acessado os autos e 

juntado documentação aos 21.02.2020, deixou de manifestar-se quanto ao 

documento de id. 29371223. Desta forma, procedo à intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à 

Exceção de Pré-Executividade juntada aos 18.02.2020. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001459-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA (REU)

ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA 

LTDA (REU)

OSVALDO PEREIRA LEITE (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, 20 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: 1000616-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

 

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, 20 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: 1036854-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA 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 
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oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 20 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: 1045158-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (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:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA (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, 20 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

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

Processo Número: 1012119-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENY HEMILIA CUNHA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-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))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 24106698 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 15 de janeiro 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: 1022584-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto a não citação IAC COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.712.399/0002-14 e JOSE CARLOS WAGNER 

- CPF: 009.808.418-60, bem como, quanto a certidão de id. 30571504, de 

20.03.2020, dando o devido prosseguimento ao feito visando a satisfação 

de seu crédito e a angularização processual. Cuiabá-MT, 20 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: 1033421-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA JOSE BARBOSA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação das PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do laudo juntado pela Contadoria do Fórum, nos 

termos do despacho anterior. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 442452 Nr: 18473-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DA FÉ LTDA ME, ROBERTO 

MIRANDA DE MEDEIROS, ANARCILLA ALEXANDRE, GLAUCE GABRIELLE 

RABELO DE OLVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:32089-OAB/DF, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15.361 / MT

 Vistos, etc.

Da melhor analise dos autos, constato que o endereço indicado às fls. 09 

não foi diligenciado e ante o contido na certidão de fls. 160, expeça-se 

mandado de citação a ser cumprido nos endereços: Avenida dos 

Trabalhadores, Bloco 37, Apto 301, Residencial Santa Inês e Rua 10, n° 

05, Condomínio Alianca, Bairro Santa Amália, nesta capital.

Para tanto, intimo o Exequente para, no prazo de 15 dias promover ao 

depósito da 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 extinção.

No mesmo prazo acima, intimo o Banco para manifestar se possui 

interesse nos bens dados em garantia (fls. 40/41), bem como apresentar 

planilha atualizada da dívida, já que a de fls. 134v/138 não indicada o 

valor, tudo sob pena de extinção.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via 

correio com aviso de recebimento para cumprir o comando acima, no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 759867 Nr: 12197-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CEZAR MENUZZO, RODRIGO 

CÉSAR MENUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco Bradesco s/a em face 

de Fernando Cezar Menuzzo e Rodrigo Cesar Menuzzo.

Às fls. 154 a Instituição Financeira apresentou minuta de acordo celebrado 

entre as partes, requerendo sua homologação e extinção, sendo 

posteriormente dado ciência do mesmo pela Defensoria Pública que não 

fez requerimentos (fls. 159v).

Destarte, saliento que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido".

Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução o que faço com amparo legal no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício aos órgãos competentes 

para que seja baixada penhora, bem como retirada de restrições via 

Renajud, em nome dos Executados, ante a ausência de determinação 

judicial nesse sentido.

Por fim, ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido das partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 970089 Nr: 9373-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI 

PALHANO, ANA PAULA MARANGONI PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual 

se encontra pendente a citação da executada Ana Paula.

Em primeiro lugar, DESENTRANHEM-SE as cópias repetidas inerentes às 

cartas precatórias distribuídas à Comarca de Água Boa e Ribeirão 

Cascalheira a partir das fls. 174.

Ante a indicação de novo endereço da executada Ana Paula, expeça-se 

carta precatória de citação e demais atos, com prazo de 90 dias, a ser 

cumprida no endereço: Rua Vapabussu, nº 66, Apto 2107, Bairro Jardim 

Aeroporto, São Paulo - SP, CEP 04632011.

Outrossim, expeçam-se novas cartas precatórias às Comarcas de Água 

Boa-MT para arresto dos bens móveis que se encontram depositados na 

Fazenda Boa Esperança, elencados na exordial, bem como à Ribeirão 

Cascalheira-MT para arresto do imóvel denominado “Fazenda Vô Zeca 6” 

matriculado sob o nº 171, de propriedade da executada Ana Paula, 

registrado no Serviço Registral Imobiliário de Ribeirão Cascalheira 

(matrícula de fls. 319/323).

Para tanto, intimo o exequente para recolher as custas de distribuição das 

missivas, bem como os valores relativos as diligências, comprovando nos 

autos mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior 

encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da celeridade 

processual, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

No mais, deixo para apreciar os demais requerimentos de pesquisas de 

bens posteriormente, tendo em vista a existência de vários bens 

garantidores da execução, assim como o pedido de intimação da 

executada Nilza para indicar onde se encontram os maquinários, já que 

não houve qualquer menção quanto a estes pela Oficiala de Justiça de 

Água Boa – MT na diligência de fls. 173-verso.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 712995 Nr: 6412-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PINTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 193/195, momento em que procedo a 

pesquisa de endereço do Réusendo declinado o endereço do mandado de 

fls. 190 (extrato em anexo).

Destarte, constato que o Sr. Meirinho relatou não ter localizado o 

Executado estando o imóvel sempre fechado em suas diligências (fls. 

191), sem procurar informar-se com os vizinhos se aquele é o local de 

moradia dele.

Portanto, expeça-se mandado de citação, a ser cumprido no local: Rua 

Pedro Dorileo, n° 301, Bairro Dom Aquino, ambos nesta capital.

 Desta feita, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao 

recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, 

que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o banco, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1069188 Nr: 55054-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA HELENA MARTINS BATALHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Rescisão Contratual c/c Indenização Moral em fase 

de cumprimento de sentença.

Às fls. 435/437 a autora pugnou pela intimação do banco para proceder 

ao pagamento, o que ocorreu às fls. 441.

Às fls. 444 o banco acostou o comprovante de pagamento da 

condenação, do qual a credora concordou às fls. 445.

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 da credora, conforme dados bancários 

indicados às fls. 445 e poderes de fls. 21.

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.

Salienta-se que mediante a juntada da tela de fls. 447 o banco comprovou 

a baixa nos registros da autora, conforme pleiteado às fls. 445.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 121549 Nr: 9593-45.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F DE SOUZA COMÉRCIO ME, DIRCE 

FRANCISCA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, Sisane Vanzella - OAB:5.971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Em consonância com o artigo 337 da CNGC, proceda-se a abertura de 

volume a partir das folhas 201 (duzentas e um).

 Tendo em vista o interesse do exequente na manutenção da penhora do 

imóvel matriculado sob o nº 55.186 do 5º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá – MT (anterior 15.487) manifestada às fls. 218/219, motivo da 

penhora de fls.104 e intimação via edital de fls.146, em que pese o teor da 

decisão de fls. 216, expeça-se mandado de avaliação e intimação, 

inclusive dos atuais moradores, tendo em vista as consequências da 

hasta pública, observando que a devedora Dirce é casada com Mohamed 

Chamen Mouzayek que deverá ser intimado dos atos em comento.

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 extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 926693 Nr: 47493-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY ROBERTO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE JESUS QUIRINO 

- OAB:24.467

 (...)Vislumbra-se dos autos que houve bloqueio via Bacen de R$ 1.729,08 

da conta bancária do executado, sendo este intimado para se manifestar 

acerca do bloqueio pessoalmente em 25/09/2019.Por meio da petição de 

fls. 118/132 o executado compareceu aos autos acostando procuração 

de seu patrono, bem como requerendo o desbloqueio do montante por 

meio de petição denominada “Embargos à Execução”, sob a arguição de 

que se trata de verba proveniente de salário, bem como apresentando 

proposta de pagamento parcelado, e às fls. 135 a instituição financeira 

apenas pleiteou pelo levantamento do montante bloqueado.Em primeiro 

lugar, não obstante o nome dado à petição de fls. 122/127, vislumbra-se 

que não se trata de embargos, mas sim de petição que objetiva o 

desbloqueio do valor penhorado via Bacen, o que caracteriza erro 

material.No mais, apesar da alegação trazida pelo executado de que o 

valor bloqueado trata-se de verba salarial, este não fez qualquer prova 

razão pela qual INDEFIRO o requerimento.De outro lado, é sabido que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição.Para tanto, devem as 

partes se apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de 

acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo ou proposta para a solução da lide.Feitas 

essas considerações, e tendo em vista o interesse em acordo 

demonstrado pelo executado, designo o dia 27 de maio de 2020, às 13h30 

para realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às 

partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com 

poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998674 Nr: 22882-25.2015.811.0041

 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: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRACARIA E SERRALHERIA QUALITA LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA XAVANTINA

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - 

PADRONIZADOS em face de VIDRAÇARIA E SERRALHERIA QUALITA 

LTDA - ME, condenando a ré ao pagamento de R$ 116.505,09, em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, 

contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no 

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença).Considerando o fato de que foi nomeada a 

Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de 

sua hipossuficiência, condeno-a ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.Transitada 

em julgado, sem impulso dos autos pela autora, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897096 Nr: 27637-29.2014.811.0041

 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: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO COSTA & MOURA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - 

PADRONIZADOS em face de CASTRO COSTA & MOURA EPP, 

condenando o réu ao pagamento de R$ 45.829,79, em decorrência do 

contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do 

Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento 

de Sentença).Considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria 

Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de sua 

hipossuficiência, condeno-a ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.Transitada 

em julgado, sem impulso dos autos pelo autor, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1162530 Nr: 36973-86.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE BRESCOVIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT em face de 

LUCIANE BRESCOVIT, condenando a ré ao pagamento de R$ 16.525,13, 

em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma 

disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo 

Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Considerando o fato de que foi 

nomeada a Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem 

comprovação de sua hipossuficiência, condeno-a ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado 

da causa.Transitada em julgado, sem impulso dos autos pela autora, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de março de 2.020.Dr. Paulo Sergio Carreira de 

SouzaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1064049 Nr: 52732-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MARQUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:MT/24.197/A

 Vistos etc...

Junte-se o malote digital que se encontra na capa dos autos, código de 

rastreabilidade nº 81120204950537.

Tratam-se os autos de Ação Revisional em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por Valdeci Marques de Freitas em face de BV 

Financeira Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Não obstante a douta Defensoria Pública tenha apresentado o cálculo de 

fls. 107/109 onde apurou que o autor/assistido deve à instituição 

financeira o montante de R$ 289,87, vislumbra-se do extrato de 

financiamento de fls. 145-verso/146 que o contrato se encontra quitado.

Assim, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à contadoria do Juízo para aferição 

do débito/crédito, observando o montante que se encontra na conta dos 

depósitos judiciais, extrato que segue.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1068016 Nr: 54542-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA, SONIA MARIA 

BISPO DE AMORIM ARRUDA, ROBERTO CESAR ALONSO DE AMORIM 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ,.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, 

considerando que as buscas de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 937,57), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Ante a resposta do Bacenjud e, conforme 

requerimento do Banco (fls. 215/217) procedo à pesquisa junto ao sítio do 

Renajud e Anoreg (extratos em anexo).Por conseguinte, constato 

inúmeras matrículas em nome dos Executados, portanto deixo de realizar a 

busca junto ao sistema Infojud-DRF. Desta feita, intimo o Banco para 

manifestar acerca das pesquisas realizadas, indicando bens passíveis de 

penhora e/ou requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento para 

cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179392 Nr: 26645-20.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARLO ENGENHARIA LTDA, CARLOS 

HENRIQUE M. PEIXOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 intimo o Exequente para manifestar acerca do relato acima, indicando o 

CNPJ correto da empresa Executada no prazo de 15 dias, sob pena de 

prosseguimento do feito somente quanto ao Réu Carlos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 345714 Nr: 15725-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA, AUZEMIR GOMES MOLINO, ANA CRISTINA VALIM REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc...

Junte-se o edital de alienação encaminhado pelo Juízo da 7ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco Bradesco S/A em face de Livrobrás Distribuidora de Livros 

Ltda, Auzemir Gomes Molino e Ana Cristina Valim Reis.

Foram efetuadas todas as pesquisas de bens disponíveis ao juízo no 

presente feito, ocasião em que se localizou o único bem (imóvel) da 

executada Ana Cristina, sobre o qual inclusive, foi lavrado termo de 

arresto de fls. 31, averbado na matrícula conforme se vê às fls. 39.

Às fls. 53 o banco requereu o levantamento do arresto, tendo em vista 

tratar-se de bem de família, o que foi deferido às fls. 58, no entanto, às fls. 

118/119 o banco pugna pela manutenção da constrição judicial, sob a 

arguição de que a penhora na Justiça do Trabalho descoberta por meio de 

diligências do credor, descaracteriza a impenhorabilidade do imóvel 

residencial.

No entanto, tendo em vista que o imóvel encontra-se penhorado pela 7ª 

Vara do Trabalho de Cuiabá, a qual tem preferência, cabe à parte se 

assim entender a penhora no rosto dos autos nº 

0111100-60.2009.5.23.0007, comprovando mediante documento hábil a 

existência de crédito remanescente, em 15 dias, sob pena de suspensão 

do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 790302 Nr: 44344-43.2012.811.0041

 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 MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR RAPOSO QUINTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA XAVANTINA

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em face de YGOR RAPOSO 

QUINTELA, condenando o réu ao pagamento de R$ 57.528,37, em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, 

contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no 

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença).Considerando o fato de que foi nomeada a 

Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de 

sua hipossuficiência, condeno-o(a) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da 

causa.Transitada em julgado, sem impulso dos autos pelo autor, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402291 Nr: 34127-43.2009.811.0041

 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 DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RED LINE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA ME, VIVIANE LEITE BRANDANI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de RED LINE REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA ME e VIVIANE LEITE BRANDANI RIBEIRO, condenando 

os réus ao pagamento de R$ 119.494,89, em decorrência do contrato que 

ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, 

prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial 

do  Cód igo  de  Processo  C iv i l / 2015  (Cumpr imen to  de 

Sentença).Considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública 

curadora especial da parte ré, sem comprovação de sua hipossuficiência, 

condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.Transitada em julgado, 

sem impulso dos autos pelo autor, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 775740 Nr: 29002-89.2012.811.0041

 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): GOMES E BEZERRA E CIA LTDA ME, JESSYCA 

NAGANO BEZERRA, JACKELINE NAGANO BEZERRA

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

HSBC BANK BRASIL S/A em face de GOMES E BEZERRA E CIA LTDA ME, 

JESSYCA NAGANO BEZERRA e JACKELINE NAGANO BEZERRA, 

condenando as rés ao pagamento do valor devido em decorrência do 

contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título 

II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença).Considerando o fato de que foi nomeada a 

Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de 

sua hipossuficiência, condeno-os ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da 

causa.Transitada em julgado, sem impulso dos autos pelo autor, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 424321 Nr: 8372-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES YSHIZUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS COSTA - 

OAB:25530/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126504-SP, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:

 Vistos etc...

Tendo em vista que os ARs de fls. 526/527 retornaram negativos devido 

ao motivo “ausente 3x”, com o fito de evitar nulidades futuras, INTIME-SE a 

autora, via correio novamente.

Em caso de nova devolução com a afirmação ausente, intime-se via Oficial 

de Justiça como diligência do juízo, para que proceda a regularização 

processual no prazo de 15 dias, sob pena de anuência ao cálculo de fls. 

505/516.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 962908 Nr: 6060-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FISCHER DE BRITTO, NILTON DE 

BRITTO, MILTON DE BRITTO, ELVIRA ALVES DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO FLAVIO ALVES DE 

BRITO - OAB:8669

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco do Brasil em face de Vera Lucia Fischer de Britto, Nilton de 

Britto, Milton de Britto e Elvira Alves de Britto.

DEFIRO o pleito de penhora sobre os imóveis matriculados sob os números 

87.518 e 91.010, todos registrados no 2º Serviço Notarial de Cuiabá – MT, 

de propriedade dos executados Nilton e Vera Lúcia, bem como do imóvel 

matriculado sob o nº 72.698, igualmente registrado no 2º Serviço Notarial 

de Cuiabá – MT, de propriedade dos executados Milton e Elvira.

No que tange os bens matriculados sob os números 81.993, 82.011 

(vagas de garagem no Edifício Paul Cezanne), tenho que após a avaliação 

dos bens acima, ter-se-á a real situação do débito, se ainda pendente, até 

porquê as vagas de garagem encontram-se vinculadas ao apartamento nº 

2.501 alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, ora 

exequente pelo prazo de 10 anos, com vencimento em 2023, razão pela 

qual, tais imóveis só serão levados à hasta posteriormente, ressaltando 

que o exequente deverá informar nos autos o referido término do 

financiamento, nada impedindo a anotação premonitória e posterior 

penhora.

Quanto aos demais, reduza-se a termo conforme disposto no artigo 838 

do CPC, comunicando-se ao cartório onde se encontram registrados via 

malote digital, com fulcro no artigo 837 do CPC, nada impedindo que por 

garantia cumpra o exequente o contido no artigo 844 do CPC.

Ato contínuo, intime-se o executado Milton, via DJe acerca da penhora de 
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seus bens imóveis.

Outrossim, intime-se a executada Elvira, via carta com aviso de 

recebimento, a ser encaminhada para Rua Cursino Amarante, nº 1022, 

Apto 702, Bairro Quilombo, CEP 78043-435, nesta cidade, assim como os 

executados Nilton e Vera Lucia, via carta, a ser encaminhada ao 

endereço: Avenida Filinto Muller, nº 1243, Apto 2501, Edifício Paul 

Cezanne, Bairro Quilombo, CEP 78043-409.

Com relação ao montante bloqueado, expeço alvará conforme dados de 

fls.275v.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033979-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033979-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VANIA MARCIA MONTALVAO 

GUEDES CEZAR EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG S.A 

Vistos etc... A autora e o Banco BMG entabularam acordo para quitação 

integral dos honorários sucumbenciais de ID. 29856156, pugnando pela 

homologação de seus termos e consequente extinção da ação. Assim, 

tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento de ID. 30397840, 

HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA a ação 

apenas no que tange ao montante devido pelo Banco BMG à causídica da 

autora a título de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. No mais, quanto ao montante devido 

pelo Banco do Brasil, vislumbra-se que este efetuou o depósito de R$ 

27.346,23, quando deveria efetuar o pagamento apenas de 50% do ônus 

desucumbência. Desta feita, intimo a causídica da autora para 

manifestar-se acerca do depósito efetuado pelo Banco do Brasil no prazo 

de 15 dias, bem como apresentar seus dados bancários. Em caso de 

silêncio, salienta-se que a ação será extinta com manutenção apenas de 

R$ 13.673,11 em favor da causídica Sara de Lourdes. Sem prejuízo, intimo 

o Banco do Brasil para indicar seus dados bancários para liberação do 

valor remanescente, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037883-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MORAES ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037883-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCIA MORAES ROCHA Vistos, etc. Intimo a Requerida para manifestar 

acerca do requerimento de ID. 28092127 formulado pela Instituição 

Financeira, no prazo de 15 dias, sob pena de seu silêncio ser considerado 

anuência tácita ao pleito de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061187-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA E MAIOLI GARCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061187-22.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: GARCIA E MAIOLI GARCIA LTDA - ME 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. Vislumbro dos autos que no ID. 27734866 a Instituição Financeira 

requerer a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, 

entretanto posteriormente apresenta comprovante de pagamento de 

diligência (ID. 27777492). Portanto, intime-se o Banco para esclarecer 

acerca do relatado acima, no prazo de 15 dias, sob pena de ser 

considerado o pleito de ID. 27734866 e o feito extinto. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047468-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA LURDES PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1047468-70.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: ZILMA LURDES PEREIRA SILVA 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. Vislumbro dos autos que mesmo após 

devidamente intimado para apresentar minuta de acordo assinado pela 

Requerida e, admoestado que em caso de descumprimento o feito seria 

extinto conforme dispõem o art. 485, inciso VIII do CPC, além da aplicação 

da multa do artigo 77 do CPC, (ID. 26023067), em face da evidente 

resistência ao comando judicial, sem nenhuma base jurídica, visto que a 

avença depende de vontade bilateral e, sem o ato exibido imprestável para 

o fim a que se destina, se torna o documento apresentado como acordo. 

Outrossim, dito comportamento da Instituição Financeira que não 

manifestou nos autos (ID. 28586611), mesmo que intimado, como vem 

fazendo em diversos processos, após o que recorre visando a anulação 

da sentença extintiva, apesar do ato que deu causa e conseguindo seu 

intento requer a continuidade da ação ou reitera a homologação de acordo 

sem assinatura do devedor, razão pela qual torno definitiva a multa em 

10% do valor da causa. Outrossim, intimo o Banco para cumprir o ato em 

05 dias, sob pena de majoração da multa para 20% e extinção. Mantido a 

inércia torno definitiva a multa em 20% do valor da causa em favor do 

Estado e determino a intimação do autor via correio para cumprir o mesmo 

prazo e admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038470-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIA CRISTINA BATISTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATTA KERLLEN DE SOUZA BATISTA OAB - MT26816/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BANDEIRA DUARTE OAB - MT6753-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038470-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ANESIA CRISTINA BATISTA Vistos, etc. Prefacialmente, não conheço do 

requerimento de ID. 25359944, visto que a Embargante assumiu o ônus de 

suportar as custas processuais finais, conforme disposto no acordo de 

ID. 29540625. Destarte, ante a minuta acostada ao ID. 29540625, saliento 

que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra 

disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação Monitória, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o 

requerimento de expedição de ofício aos CRI’s para baixa de gravames, 

ante a ausência de determinação judicial nesse sentido. Certifique-se o Sr. 

Gestor acerca da existência de custas complementares e, em havendo, 

intime-se a Embargante para solve-las no prazo de 15 dias. Por fim, 

procedo a cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 

25/03/2020 às 15h00 – ID. 24111159. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002101-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (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:

PAMELA ZENEIDA ROSA JORGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002101-86.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: PAMELA ZENEIDA ROSA JORGE 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. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 28366172, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

DETRAN-MT para que proceda a baixa da restrição averbada no 

prontuário do veículo, via Renajud, em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054257-85.2019.8.11.0041

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:

VICENTE DE ALBUQUERQUE MARANHAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1054257-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: VICENTE DE ALBUQUERQUE MARANHAO Vistos, etc. 

Recebo à emenda de ID. 28578584. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 29308737, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido de desbloqueio de 

restrição sobre o bem, via Renajud, em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054889-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ELISA DICKE BRUNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1054889-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ELZA ELISA DICKE BRUNO Vistos, etc. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 29482172 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

DETRAN-MT para que proceda a baixa da restrição averbada no 

prontuário do veículo, via Renajud, em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024780-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CANTISANI DE CARVALHO OAB - PE43024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024780-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO FELIPE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. No ID. 

28333270 o Autor pleiteou pela extinção do feito, tendo em vista que não 

possui mais interesse na lide, concordando a Instituição Financeira com o 

mesmo (ID. 29084927). É o relatório. Decido. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Por todo o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Revisão Contratual, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025666-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISSON ROCHA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025666-84.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GLEISSON ROCHA 

PEREIRA Vistos, etc. Procedo a anotação da advogada indicada no ID. 

24318305. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 27598361, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro 

o pedido de desbloqueio de restrição sobre o bem, via Renajud, em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015447-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIANE SUELYN SILVA PEGORARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015447-12.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ALECIANE SUELYN SILVA PEGORARO Vistos, 

etc. Vislumbro dos autos que as partes entabularam acordo, requerendo 

sua homologação e consequente extinção do feito (ID. 26230017). 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com 

amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que 

proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo, em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016548-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016548-84.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCOS FELIPE 

DIAS XAVIER EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação de Reparação de Danos Morais em 

fase de cumprimento de sentença. Vislumbra-se dos autos que estes 

encontravam-se pendentes de serem encaminhados ao STJ para análise 

do AgREsp, ocasião em que o Banco Santander compareceu aos autos 

por meio da petição de ID. 29633772 noticiando a juntada do comprovante 

de pagamento da condenação. Instado a se manifestar, o autor concordou 

com o valor depositado mediante petição de ID. 29633777. Assim, JULGO 

e DECLARO EXTINTA esta ação, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Com efeito, segue alvará em favor do autor, 

conforme dados bancários indicados na petição de ID. 29633777 e 

poderes de ID. 7356236 Banco do Brasil; Agência nº 2363-9; Conta 

corrente nº 48320-6; Titularidade de Plínio de Siqueira Neto, CNPJ nº 

483.715.301-10. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025997-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILEY BORGES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025997-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: JOSILEY BORGES DE SOUZA Vistos, 

etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 
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o pleito de ID. 25451646 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

pedido de desbloqueio de restrição judicial via Renajud, em face da 

inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041449-82.2018.8.11.0041

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:

MALDENO GRIGOLETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1041449-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MALDENO GRIGOLETO Vistos, etc. Conforme determina 

o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 28923193 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, 

diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004185-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS REPRESENTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004185-60.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: MATOS REPRESENTACAO CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

28936421 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com efeito, 

constato a ausência de recolhimento das custas processuais (extrato 

anexo), razão pela qual, intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, 

salientando que em caso de descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor 

nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de 

seu crédito, com as devidas anotações. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058371-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIRA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1058371-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: VANIRA FERREIRA DOS SANTOS 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. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 27624161, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a 

ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057381-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS OSORIO GOMES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057381-76.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: LUCAS OSORIO GOMES FILHO Vistos, etc. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 27235578 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de expedição de ofício para proceder a baixa de restrição 

judicial junto ao Detran, via Renajud, em razão da ausência de 

determinação nesse sentido. Com efeito, constato a ausência de 

recolhimento das custas processuais (extrato anexo), razão pela qual, 

intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, salientando que em caso de 

descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor nos moldes das orientações da 

CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas 

anotações. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento 

do pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062051-60.2019.8.11.0041

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:

SONISMAR WENDER GONCALVES DE MORAIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1062051-60.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SONISMAR WENDER 

GONCALVES DE MORAIS Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 27992457 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o requerimento de desbloqueio de 

restrição via Renajud, ante a ausência de determinação nesse sentido. 

Com efeito, constato a ausência de recolhimento das custas processuais 

(extrato anexo), razão pela qual, intimo o Requerente para solvê-la em 15 

dias, salientando que em caso de descumprimento, proceda-se o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Ante a ausência 

de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março 

de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000309-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINYCIUS SOUSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000309-97.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: LUCAS VINYCIUS SOUSA SILVA 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. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 28434992 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de expedição de ofício para proceder a baixa de restrição 

judicial via Renajud, em razão da ausência de determinação nesse sentido. 

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000449-34.2020.8.11.0041

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:

ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000449-34.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANDREW NICKOLAS 

MARQUES DOS SANTOS Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 28122950 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com efeito, constato a ausência de 

recolhimento das custas processuais (extrato anexo), razão pela qual, 

intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, salientando que em caso de 

descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor nos moldes das orientações da 

CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas 

anotações. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento 

do pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032063-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYNETE SILVA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032063-91.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: MARYNETE SILVA ALBUQUERQUE Vistos, etc. 

Vislumbro dos autos que as partes entabularam acordo, requerendo sua 

homologação e consequente extinção do feito (ID. 23803684), 

comprovando a devolução do bem a Requerida (ID. 30397805). Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra 

disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com 

amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Indefiro o pedido de desbloqueio de restrição judicial ante a ausência 

de determinação nesse sentido. Ante a ausência de pretensão recursal, 

diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054379-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MOREIRA GORGETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1054379-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRA REGINA 

MOREIRA GORGETTE REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de 

Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de 
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Indébito e Danos Morais, ajuizada por SANDRA REGINA MOREIRA 

GORGETTE em face de BANCO BRADESCO S.A ambos qualificados nos 

autos em referência. A Autora foi intimada para no prazo de 15 dias 

apresentar o prévio requerimento administrativo e/ou recolhimento das 

despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial para exibição 

dele bem como quantificar o valor incontroverso, salientando que a 

Instituição Financeira advogado nos autos – ID. 27227678. Entretanto, a 

Requerente não manifestou nos autos (ID. 30201312). É o relatório. 

Decido. Prefacialmente, 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”. Assim a 

ementa do Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 

1.349.453-MS: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS 

EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: 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 normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 - MS 

(2012/0218955-5) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). No 

caso em tela, não há comprovação da relação jurídica, bem como do 

contrato e/ou prévio requerimento administrativo que comprovem a 

celebração de pacto junto a Instituição Financeira. Dessa forma, ante a 

ausência dos requisitos imprescindíveis a propositura da ação, a extinção 

é medida que se impõe. No mais, imperioso se faz levar em conta que, com 

a entrada em vigor do artigo 285-B do CPC/73, proposta ação que tenha 

por objeto a discussão de cláusulas contratuais, caberia a Requerente 

identificar, claramente, qual o valor que pretende controverter e qual é a 

parcela incontroversa, não sendo suficiente o mero pedido de revisão de 

cláusulas contratuais. Ressalvo que a obrigatoriedade da apresentação 

de cálculo já se encontrava inserido, como requisito, ao ajuizamento de 

embargos à execução (art. 739-A, § 5º do CPC/73), na impugnação ao 

cumprimento de sentença (artigo 475-L do CPC/73), na Lei 10.931/2004, 

art. 50, tudo com fito de obrigar a parte consumidora distinguir, na petição 

inicial, as obrigações que pretende discutir em juízo, quantificando o valor 

incontroverso, que deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados. Observa-se que o indigitado dispositivo legal foi inserido na 

Seção I, do Capítulo I, do Título VIII, do Livro I, do Código de Processo Civil 

de 1973, denominada "Dos Requisitos da Petição Inicial", ou seja, é 

evidente que a parte deverá observá-lo quando da apresentação da 

petição inicial em Juízo, sob pena de indeferimento. Essa disposição é 

também prevista no atual CPC/2015, que no § 2º do art. 330 dispõe: “Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: [...] § 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.” A propósito, sobre o tema, a jurisprudência 

pátria: “APELAÇÃO - REVISIONAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

ART. 285-B, DO CPC - NÃO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DA NORMA - 

EX-TINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO IMPROVIDO. - O art. 

285-B, do CPC, não faz qualquer ressalva. Dispõe expressamente que 

tratando se de litígio que tenha por objeto obrigações decorrentes de 

financiamento, como é o caso dos autos, o autor deverá discriminar as 

obrigações contratuais que pretende controverter, quantificando o valor 

incontroverso. Apontada a cláusula a ser revista e presente cópia do 

contrato, perfeitamente possível ao autor cumprir a exigência do referido 

artigo.” (TJMG - Apelação Cível 1.0476.13.001141-6/001, Relator(a): Des.

(a) Batista de Abreu , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2014, 

publicação da súmula em 15/09/2014). “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ARTIGO 285-B DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. 

DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES 

INCONTROVERSOS E DAQUELES CONTROVERTIDOS. 1. Nas ações que 

tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, é necessário 

que os valores incontroversos sejam discriminados de acordo com a 

redação do artigo 285-B do Código de Processo Civil. 2. Não há exigência 

legal de comprovação o depósito do valor controvertido para o 

recebimento da petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença 

cassada. Unânime”. (TJDFT - Acórdão n.769352, 20130111162760APC, 

Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 112) 

Faço ainda constar que, por se tratar de matéria que deve o juiz conhecer 

de ofício (art. 485, § 3º do NCPC), tenho por manifesta a inépcia da inicial 

por ausência de requisito intrínseco ao seu ajuizamento, de modo que a 

extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTA esta ação ajuizada por SANDRA 

REGINA MOREIRA GORGETTE em face de BANCO BRADESCO S.A, o que 

faço com amparo legal no art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 

2019. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007891-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUINIR LUIZ DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007891-76.2017.8.11.0002. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JUINIR LUIZ DE 

MORAES Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 25516257 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que 

proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo, em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021863-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO SOUSA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021863-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CNF - 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. EXECUTADO: 

MAGNO SOUSA SANTOS Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 28474078 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do 

atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044670-37.2011.8.11.0041

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:

DURCINEIA FIGUEIREDO BUENO (EXECUTADO)

MARACANGALHA PASTELARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VICENTE JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

nivaldo conrado pereira OAB - MT4925-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de e comprovante de pagamento 

da diligência ou oferecer meios recolhimento para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020026-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002390-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIFER RAFAELA PACHECO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040068-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021056-95.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M PEREIRA & SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024874-62.2019.8.11.0041

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:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003894-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL SAN MARIANA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

LAURO RONDON BALESTEIROS (EXECUTADO)

JULIANA CAMPOS SARGI (EXECUTADO)

RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação 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)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000098-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.S.N COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE CHAVES E 

FERRAGENS EIRELI - ME (REU)

ALEXANDER ABRAO NONAKA (REU)

 

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 CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RITA 

SORAYA TOLENTINO DE BARROS PROCESSO n. 

1000098-95.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 53.392,16 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

SICREDI CENTRO NORTE Endereço: Av. Mato Grosso, 1.577, Cidade Nova, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: A.S.N 

COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE CHAVES E FERRAGENS 

EIRELI - ME E, ALEXANDER ABRAO NONAKA, CITANDO: ALEXANDER 

ABRAO NONAKA, CPF: 019.558.051-64 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 53.392,16 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A Autora concedeu à Requerida um limite de crédito 

renovável em sua conta corrente nº 30901-4. Ocorre que em 30/05/2016 o 

saldo da conta corrente se encontrava negativo em R$ 9.966,63 (Nove mil, 

novecentos e sessenta e seis mil e sessenta e três centavos), cujo débito 

atualizado perfaz R$ 56.392,16 (cinquenta e seis mil trezentos e noventa e 

dois reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos, etc.Cite-se por edital 

pelo prazo de vinte dias, o segundo executado dos autos, constando além 

das advertências do procedimento, também, que a falta de resposta 

acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial.Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006886-91.2020.8.11.0041

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:

SOLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO MARQUIORETO OAB - MT14021/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos acostados aos 

autos, no prazo legal.

Intimação 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)

 

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-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)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026625-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(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: 0001946-76.2015.8.11.0041

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:

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))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-40.2018.8.11.0002
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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)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetuar o recolhimento da 

guia referente à distribuição da Carta Precatória para remessa eletrônica, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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))

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003810-48.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ STELLATO (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ZEFERINA STELLATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

KARLA ADRIANO RIBEIRO OAB - MT20722-O (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ STELLATO OAB - 189.615.099-34 (REPRESENTANTE)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetuar o recolhimento da 

guia referente à distribuição da Carta Precatória para remessa eletrônica, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026430-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DE JORGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI OAB - 081.033.721-53 (REPRESENTANTE)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetuar o recolhimento da 

guia referente à distribuição da Carta Precatória para remessa eletrônica, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora fazer a distribuição da carta precatória expedida e 

comprovar nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034607-52.2019.8.11.0041

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:

FERNANDA COSTA ARMOA (EXECUTADO)

F. COSTA ARMOA EIRELI - 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: 1034607-52.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: F. COSTA ARMOA EIRELI - ME, FERNANDA COSTA ARMOA 

Vistos, etc. Atualize-se o débito da inicial, custas e despesas 

processuais, acrescentando honorários advocatícios fixados. Após, 

efetive-se penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003253-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003253-72.2020.8.11.0041. REQUERENTE: NIVIA ANDRADE 

DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 

Depreende-se nos que a parte requerida postulou no id. 30414169 para 

que a parte autora comparecesse junto a Agência Bancária, para saque 

dos valores disponibilizados. Contudo, a parte requerente veio aos autos 

no id. 30520604, onde asseverou que compareceu na Agência Bancária, 

porém, não houve nenhum valor disponibilizado pela Instituição Financeira. 

Desta forma, intime-se o requerido para no prazo legal disponibilizar o 

depósito em juízo, na Conta Única dos valores determinados, sob pena de 

bloqueio on line. Como se trata de medida urgente de caráter alimentar, 

deverá ser cumprido como plantão. Intime-se a autora para declinar 

número de conta a ser posteriormente, expedido alvará em seu favor, 

diante deste processo de quarenta que assola o País. Decorrido o prazo, 

não havendo depósito, conclusos. Caso contrário, expeça-se alvará em 

favor da parte autora dando prosseguimento ao feito. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019842-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA SIMONE VARANDA (EXECUTADO)

VALFREDO DANTAS MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113-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: 1019842-81.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: VALFREDO DANTAS MATOS, KATIA SIMONE VARANDA 

Vistos, etc. Não há como determinar avaliação do bem, quando sequer a 

penhora foi concretizada. Depreende-se nos autos, que desde 08/04/2019 

a parte autora vem requerendo a penhora e avaliação dos bens imóveis 

de matrículas n. 11.980 e matrícula 11.979, sem êxito, conforme se verifica 

nas diligências contidas respectivamente no id. 20623068; id. 23040628; 

id. 24763069; id. 25617566; id. 29287148; id. 29993078 e id. 30262076, 

visto a dificuldade de a exata localização dos bens. Desta forma, intime-se 

a parte autora para prestar maiores informações acerca da localização 

dos aludidos bens, conforme requisitado pelo Oficial de Justiça, na 

diligência contida no id. 30262076. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0017187-08.2006.8.11.0041

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:

EDILEUSA HELENA COSTA (EXECUTADO)

I. H. COSTA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito. Designo o início da perícia 

para o dia 22.04.2020 às 14 horas. Proceda-se intimações necessárias e 

do perito nomeado. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.20

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006767-22.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI TELOKEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GORAYEB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUTUAL APETRIN-CREDITO IMOBILIARIO S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALES DE MAGALHAES OAB - SP146305-O 

(ADVOGADO(A))

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

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito. Designo o início da perícia 

para o dia 22.04.2020 às 14:30horas. Proceda-se intimações necessárias 

e do perito nomeado. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012999-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito. Designo o início da perícia 

para o dia 22.04.2020 às 15 horas. Proceda-se intimações necessárias e 

do perito nomeado. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.20

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016894-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-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: 0016894-86.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCELO 

AUGUSTO BORGES EXECUTADO: MULTIMETAL ENGENHARIA DE 

ESTRUTURAS LTDA, ALTAIR BAGGIO Vistos, etc. Diante da manifestação 

do credor, recusando a administração das cotas em face da onerosidade. 

Proceda-se a avaliação da penhora e intimem-se as partes . Não sendo 

impugnada a avaliação, atualize-se o débito anunciado e remeta-se o feito 

à Central de Venda Judicial, com as formalidades legais. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0034126-58.2009.8.11.0041

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:

HELIOVAN SERGIO DE BONA (EXECUTADO)

MARILUCE SIMPLICIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

KEILA FIGUEIREDO MIRANDA OAB - MT5638-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: 0034126-58.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: HELIOVAN SERGIO DE BONA, MARILUCE 

SIMPLICIO Vistos, etc. Os executados não foram intimados da penhora 

das quotas efetivada nos autos. Desentranhe-se o mando para a 

efetivação do ato e para os executados cumprirem o determinado pelo 

artigo 861 e seus incisos do CPC, no prazo de trinta dias. Deverá constar 

na intimação a advertência de que não efetivado os auto as referidas 

serão liquidadas judicialmente. Não sendo cumprido pelo executados o 

dispositivo acima, nomeio como administrador o representante legal do 

credor qual deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. 

Caso em que, intime-se o credor para cumprir determinação legal. 
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Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000363-28.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE TADEU REYES (EXECUTADO)

LARICIA MELHORANCA REYES (EXECUTADO)

RICARDO MOURA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA TORRES ESGAIB OAB - MT5100-O (ADVOGADO(A))

SALADINO ESGAIB OAB - MT2657-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: 0000363-28.1993.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA - ME, JOSE TADEU 

REYES, LARICIA MELHORANCA REYES, RICARDO MOURA DE ARAUJO 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida, em relação ao Infojud já foi realizada 

nos autos, conforme constante no id. 24558493. Desta forma, cumpra-se 

como determinado no id. 30405519. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030970-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 (EXECUTADO)

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030970-93.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL EXECUTADO: JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 

03029429202, JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA Vistos, etc. Oficie-se 

como postulado, após diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048307-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBER MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1048307-95.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: CLEUBER MOURA DA SILVA Vistos, 

etc. Oficie-se como postulado, após diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013369-40.2020.8.11.0041

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:

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

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: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiaba, 20.03.20

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016890-40.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA LERMEN DONATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE OAB - MT1585-O 

(ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA OAB - MT7854 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007795-36.2020.8.11.0041

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:

EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007795-36.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE 

ARRUDA Vistos, etc. Aguarda-se o cumprimento do mandado expedido 

nos autos (id. 29936671). Após, junte-o aos autos e conclusos para 

análise do pedido de conversão da ação. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048307-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBER MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0042944-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

CARLA MARIA CARVALHO FONTANA (EXECUTADO)

VALTER ADRIANO FERREIRA (EXECUTADO)

MARIA BEATRIZ DE CARVALHO ESTRADA (EXECUTADO)

F&F PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

PIERJAN S A R L (EXECUTADO)

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(EXECUTADO)

MAURO MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

PEDRO FURLAN UCHOA CAVALCANTI (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO LIMA DE SA (EXECUTADO)

REGINA VERAS DE SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS OAB - SP121986 (ADVOGADO(A))

SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - PR24540-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE HELLENDER DE QUADROS OAB - PR24706-O 

(ADVOGADO(A))

SAID MAHMOUD ABDUL FATTAH JUNIOR OAB - PR38514-O 

(ADVOGADO(A))

SAMUEL BATISTA GUIRAUD OAB - PR50785-O (ADVOGADO(A))

ANTHONY DE ANDRADE CALDAS OAB - SP216134-O (ADVOGADO(A))

MILENA MASLOWSKY CICCARINO OAB - PR25996-O (ADVOGADO(A))

LETICIA DE CARVALHO VIANNA ZORZI OAB - PR59371-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES DA SILVA OAB - MT20171-O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS OAB - SP271049-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1052908-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REU)

ANTONIO JOSE CATARINO RONDON (REU)

JANAINA DA SILVA NASCIMENTO (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022665-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDE HIPOLITO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030970-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 (EXECUTADO)

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO DOS REIS SENA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023185-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLON HECH (REU)

 

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 CITAÇÃO PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 1023185-80.2019.8.11.0041 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA REQUERENTE(S): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: FLAVIO NEVES 

COSTA REQUERIDO(A,S): ARLON HECH CITANDO(A,S): ARLON HECH - 

CPF: 054.224.751-86 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2019 

VALOR DA CAUSA: R$ 359.161,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 ( quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. RESUMO DA 

INICIAL: Em razão de contratação de CREDITO PESSOAL ELETRONICO 

COM PROTECAO, firmado em 30/03/2016, o requerente concedeu ao 

devedor principal, um empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), mediante crédito em conta corrente, que seria pago em 36 (trinta e 

seis) prestações mensais, com vencimento da primeira prestação em 

28/05/2016 e da última prestação em 28/04/2019. No entanto, o requerido 

deixou de cumprir com o pactuado, encontrando-se inadimplente desde 

28/05/2016, acarretando, com isso, o vencimento antecipado do contrato. 

Até 20/04/2019, o débito contratual era de R$ 359.161,00 (trezentos e 

cinquenta e nove mil e cento sessenta e um reais), correspondente às 

parcelas não pagas. DESPACHO: Vistos, etc.Cite-se por edital pelo prazo 

de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, também, 

que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de 

Curador Especial. Cumpra-se. Cuiabá - MT,20 de março de 2020

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000175-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISSA CRISTINA SILVA FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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 CITAÇÃO PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 1023185-80.2019.8.11.0041 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA REQUERENTE(S): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: FLAVIO NEVES 

COSTA REQUERIDO(A,S): ARLON HECH CITANDO(A,S): ARLON HECH - 

CPF: 054.224.751-86 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2019 

VALOR DA CAUSA: R$ 359.161,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 ( quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. RESUMO DA 

INICIAL: Em razão de contratação de CREDITO PESSOAL ELETRONICO 

COM PROTECAO, firmado em 30/03/2016, o requerente concedeu ao 

devedor principal, um empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), mediante crédito em conta corrente, que seria pago em 36 (trinta e 

seis) prestações mensais, com vencimento da primeira prestação em 

28/05/2016 e da última prestação em 28/04/2019. No entanto, o requerido 

deixou de cumprir com o pactuado, encontrando-se inadimplente desde 

28/05/2016, acarretando, com isso, o vencimento antecipado do contrato. 

Até 20/04/2019, o débito contratual era de R$ 359.161,00 (trezentos e 

cinquenta e nove mil e cento sessenta e um reais), correspondente às 

parcelas não pagas. DESPACHO: Vistos, etc.Cite-se por edital pelo prazo 

de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, também, 

que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de 

Curador Especial. Cumpra-se. Cuiabá - MT,20 de março de 2020 Assinado 

Eletronicamente Eliara Cunha Gonçalves Analista Judiciária

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024097-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327-O (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

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 CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RITA 

SORAYA TOLENTINO DE BARROS PROCESSO n. 

1024097-48.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 627.306,85 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: A D S CONSTRUCOES 

ELETRICAS LTDA - EPP, TEREZA REZENDE SANTOS, ABEILARD DIAS 

DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO, THAIS REZENDE 

SANTOS, PRISCILA REZENDE SANTOS BERNARDINO, CITANDO: TEREZA 

REZENDE SANTOS, CPF sob o nº. 079.467.241-87. FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da data da expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, CPC), 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. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de 

que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de embargos também 

será contado a partir da data de expiração do prazo deste edital. FICA 

AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em 

juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). RESUMO DA 

INICIAL: As partes firmaram contrato, consistente na Cédula de Crédito 

Bancário – nº. 492.101.028, emitida em 24/07/2015, no valor total de 

R$459.652,89 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e 

cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), com vencimento da 

primeira parcela previsto para a data de 20/07/2016 e da última para a data 

de 20/06/2023. Contudo, a partir de 20/01/2016, deixaram de efetuar o 

pagamento, que em consequência, houve o vencimento antecipado das 

demais parcelas, no importe de R$627.306,85 (seiscentos e vinte e sete 

mil, trezentos e seis reais e oitenta e cinco centavos),atualizada até a data 

de 31/08/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) 

executado(a,s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no 

prazo especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo 

de vinte dias, o executado indicado no id. 30329520, constando além das 

advertências do procedimento, também, que a falta de resposta acarretará 

decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. Cumpra-se. 

CUIABÁ-MT, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Laura Ferreira 

Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021775-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RITA 

SORAYA TOLENTINO DE BARROS PROCESSO n. 

0021775-09.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 249.073,96 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: RUA 

CORONEL JOSÉ DULCE, 234, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

POLO PASSIVO: ALTIVANI RAMOS LACERDA CITANDO: ALTIVANI 

RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da data da expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, 

CPC), 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. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de embargos também será 

contado a partir da data de expiração do prazo deste edital. FICA AINDA, 

DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em juízo, 

apenas 30% da execução (valor principal + custas + honorários) e o valor 

remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de correção monetária 

(INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). RESUMO DA INICIAL: Em 
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02/1012013, o autor deferiu ao Executado, por meio da cédula, um crédito 

no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),destinado ao financiamento 

para aquisição dos seguintes bens; Aquisição de bovinos, novilhos, 200 

unidades no valor de R$ 200.0000. Em contrapartida, o Executado assumiu 

a obrigação de pagar o valor do financiamento em uma única parcela 

vencível em 01/10/2015. No entanto, a obrigação não foi cumprida, 

tornando-se o Exequente credor na quantia de R$ 249.073,96 (duzentos e 

quarenta e nove mil e setenta e três e noventa e seis centavos). 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. CUIABÁ, 20 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0006923-82.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LUIZ VIERO TREVISAN Vistos, etc. Defiro a suspensão até 

cumprimento do acordo. Após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040686-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTONIO BASTOS (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):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, 20.03.20

Decisão 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))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, 20.03.20

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(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: 

1000002-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCISCO MONTEIRO 

SOBRINHO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Recebo os embargos de declaração devendo ser acolhido na íntegra, 

considerando que certidão de id. 30514554 constou que o Sistema PJE 

encontrava-se indisponível, o que não permitiu o acesso do autor no 

sistema eletrônico. Desta forma, declaro nulo a sentença prolatada, sem 

produzindo qualquer efeito jurídico. Após, cumpra-se a decisão de id. 

27813878. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014322-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (EXECUTADO)

LAERCIO CALGARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0014322-60.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: VOLJAX BATERIAS LTDA - ME, VIVIANE CARINE 

REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO Vistos, etc. Considerando 

que a parte executada satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo 

credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 

924-II do CPC. 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. CUIABÁ, 20 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002363-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE FATIMA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 
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Processo: 1002363-36.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: WILSON DE FATIMA RIBEIRO Vistos, etc. 

Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir seus efeitos 

legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à restituição do bem a 

parte requerida. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. CUIABÁ, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

pre ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0005323-90.1994.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: CARLOS AUGUSTO DELAMONICA 

CORREA Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Execução de sentença 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 o processo foi para o arquivo ante a inércia do 

credor. 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 credor 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. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA OAB - MT7702-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: 0001303-60.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CONSTRUTORA LAMBERTINI LTDA - EPP, ARILSON THADEU 

LUCAS DE JESUS Vistos, etc. Trata-se de ação executiva no qual o 

exequente Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado nos autos 

contra Construtora Lambertini Ltda – EPP e Arilson Thadeu Lucas De 

Jesus e pretendeu o recebimento do valor de R$ 46.508,85 (quarenta e 

seis reais e quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) oriundo da 

Cédula de Crédito Bancário Conta Garantia Renovação Automática Aval PJ 

nº 002.922.229 de id. 30526595 - Pág. 1/30526596 - Pág. 3. 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(id. 30526614 - Pág.1/2), hoje regulamentado pelo art. 921 do 

NPC/15, no qual foi remetido ao arquivo de acordo com o despacho de id. 

30526614 - Pág.3 proferido em 17/09/2015, 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 paralisado até 21/02/2020 

quando foi desarquivado. Verifica-se que o autos ficaram sem 

manifestação do credor mais de 4 (quatro) anos. No caso em tela o título 

executado trata-se de Cédula de Crédito Bancária, onde a prescrição do 

título é quinquenal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004: “ Lei n. 

10.931/2004: “Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que 

não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o 

protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus 

avalistas e terceiros garantidores” Lei Uniforme: “CAPÍTULO XI DA 

PRESCRIÇÃO Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras 

prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento” Como também o 

Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: VIII - a pretensão 

para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, 

ressalvadas as disposições de lei especial” Entretanto, oportuno observar 
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que essa Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à 

adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas 

promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprio. No caso, a 

cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por 

força de Lei especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se 

confundindo com nenhum título de crédito. Apesar de alguns 

entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII 

com seu parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois 

este último referre-se a títulos impróprios, quando a Cédula trata-se de 

título bancário próprio regido por Lei especial própria. Ademais, conforme 

entendimento consolidado do STF na Súmula 150 determina ““Prescreve a 

execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” A demanda foi 

ajuizada em 20/01/2011 e suspensa em 17/09/2015, permanecendo o 

exequente inerte até fevereiro de 2020, 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, 

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 3 (três) anos 

desde a sua suspensão. 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, como nos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00(hum mil reais). Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0032472-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICILENE RODRIGUES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0032472-26.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO HONDA S/A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GLEICILENE 

RODRIGUES COSTA Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da 

presente Execução Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo 

EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo 

desistente. Proceda-se levantamento da penhora, se existente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051591-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1051591-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA APARECIDA 

DE SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Maria Aparecida de Souza, 

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 

servidora da prefeitura municipal e em maio 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$ 1.254,00 (mil 

duzentos e cinquenta e quatro reais) em sua conta corrente. Afirmou que 

em junho de 2012 foi descontada a primeira parcela no valor de R$ 72,91 

(setenta e dois reais e noventa e um 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 R$ 72,91 que somam o valor de R$ 

6.488,99. 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 

realizar 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 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 dívida 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. 25921020 - Pág. 1 / Núm. 25921621 - Pág. 2. Os 
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benefícios da justiça gratuita foram deferidos e não acolhido o pedido de 

tutela, conforme decisão do v. acórdão id. Núm. 26016626 - Pág. 1. O 

requerido apresentou contestação de Núm. 27296919 - Pág. 1 fazendo 

uma síntese da inicial. No mérito, asseverou a realidade dos fatos. 

Sustentou sobre a ausência de cobrança indevida, danos morais e 

materiais. Aduziu sobre a impossibilidade de conversão do contrato de 

cartão de crédito em empréstimo consignado. Refutou o pedido da tutela 

de urgência e a inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência da 

ação. Juntou documentos de ids. Núm. 27296921 - Pág. 1 / Núm. 27296930 

- Pág. 1. A parte autora apresentou réplica à contestação (id. Núm. 

28837074 - Pág. 1) 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 sustentou sobre a ausência de cobrança 

indevida, danos morais e materiais. Aduziu sobre a impossibilidade de 

conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. 

Refutou o pedido da tutela de urgência e a inversão do ônus da prova. 

Rogou pela improcedência da ação. 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. Em 

matéria de fundo, cumpre enfatizar que a parte requerida juntou aos autos 

o Termo de Adesão à consignação em Folha de Pagamento para 

Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha no 

id. Núm. 27794312 - Pág. 1; as faturas do cartão de crédito juntadas no id. 

Núm. 27296925 - Pág. 1 e Recibo de TED no id. Núm. 27296930 - 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. 

27794312 - Pág. 1) devidamente assinado pela referida e não com 

empréstimo consignado como afirmado na inicial. Ou seja, anuiu com o 

referido Termo de Adesão, obtendo do aludido contrato a importância de 

R$ 1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais), devidamente 

creditada em sua conta bancária, conforme se constata pelo comprovante 

de TED, juntado aos autos no id. Núm. 27296930 - Pág. 1. Vejam que 

conforme contrato firmado a parte anuída foi o item IV, denominado 

“Características da Operação/ Cartão BMG CARD”, onde ali especificaram 

valor, taxa de juros e outros dados. Portanto, a parte autora tinha 

conhecimento de que estava contratando cartão e não empréstimo. 

Importante consignar que, no contrato no item XI – Condições para Cartão 

de Crédito IV.1 Autorização de desconto na minha remuneração/salário 

(id. Núm. 27794312 - Pág. 4), 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 

discriminadas 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. Não há como realizar a conversão do contrato de 

cartão de crédito consignado para empréstimo consignado como 

pretendido na inicial ou declarar nula a contratação de cartão. 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 das faturas dos cartões de 

crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa média de mercado 

com juros de 2,59% ao mês, em contrato desta natureza, 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 

quando existe violação da honra e imagem da pessoa está 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. Outro ponto que não cabe no caso é a compensação, 

diante a determinação de restituição de valores. 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 os juros remuneratórios de 2,59% ao mês desde o início 

do pagamento mínimo do cartão de crédito. 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, 20 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043289-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR FIGUEIREDO SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

Vistos. Defiro o pedido da parte Autora para realização de pesquisa junto 

aos sistemas conveniados para localização de novos endereços da parte 

Requerida. Havendo informação de endereço distinto do informado na 

inicial, inclua-o no cadastro do sistema e EXPEÇA-SE novo mandado nos 

termos da decisão proferida quando do recebimento da inicial. Caso seja 

negativa a informação de novo endereço, intime-se a parte Autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção, em caso de desídia. Indefiro o pedido da parte Autora quanto à 

realização de pesquisa junto ao sistema RENAJUD para localização de 

novos endereços da parte Requerida, haja vista que para a aquisição de 

informações dessa natureza, primeiro seria necessário fosse efetivada a 

inserção de restrições, total ou parcial, de algum veículo eventualmente 

existente em nome da parte Requerida, o que representaria uma 

constrição judicial desnecessária, invasiva e desproporcional, já que não 

houve nenhum pedido nesse sentido. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Alex Nunes de Figueiredo Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025744-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA PREIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

Vistos. Defiro o pedido da parte Autora para realização de pesquisa junto 

aos sistemas conveniados para localização de novos endereços da parte 

Requerida. Havendo informação de endereço distinto do informado na 

inicial, inclua-o no cadastro do sistema e EXPEÇA-SE novo mandado nos 

termos da decisão proferida quando do recebimento da inicial. Caso seja 

negativa a informação de novo endereço, intime-se a parte Autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção, em caso de desídia. Indefiro o pedido da parte Autora quanto à 

realização de pesquisa junto ao sistema RENAJUD para localização de 

novos endereços da parte Requerida, haja vista que para a aquisição de 

informações dessa natureza, primeiro seria necessário fosse efetivada a 

inserção de restrições, total ou parcial, de algum veículo eventualmente 

existente em nome da parte Requerida, o que representaria uma 

constrição judicial desnecessária, invasiva e desproporcional, já que não 

houve nenhum pedido nesse sentido. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Alex Nunes de Figueiredo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008523-77.2020.8.11.0041

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:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para recolher as custas judiciais, bem 

como depositar diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045692-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. C. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 20 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049261-44.2019.8.11.0041

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:

SONIA MARIA PEZATTI MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 20 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046443-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CUNHA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 
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Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 20 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011633-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. U. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA BATISTA OAB - SP257034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. G. F. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comprovar o pagamento das 

custas judiciais, bem como depositar diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017210-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 20 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040913-37.2019.8.11.0041

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:

MAURIN PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058390-73.2019.8.11.0041

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:

LUIZ EDUARDO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 
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de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041392-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048310-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUSSAN BRAZ ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1048310-50.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARIUSSAN BRAZ ROSA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e MARIUSSAN BRAZ 

ROSA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040183-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS (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:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054375-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MOREIRA GORGETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029851-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

HIRTO PEREIRA PAIM (REU)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RACA LTDA - ME (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO PROCESSO n. 1015324-77.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 122.904,77 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) AUTOR: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), 

SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70073-901 RÉUS: Nome: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

RAÇA LTDA-ME Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 168, 

bairro poção, CEP: 78015-280 Nome: HIRTO PEREIRA PAIM Endereço: 

Avenida Tenente Coronel Duarte, nº 533, bairro centro norte, CEP: 

7800-500, FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido para cumprir a 

obrigação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito 

no valor de$ 3.904,71 (três mil e novecentos e quatro reais e setenta e um 

centavos). especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no 

prazo de 15 dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. 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 para a satisfação da dívida. 
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CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no prazo 

estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia 

devida e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, 

acrescido de custas e honorários de advogado, poderá requerer o 

pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. RESUMO DA INICIAL:A 

instituição autora celebrou contrato de abertura de crédito com as partes 

contrária, concedendo-lhe limite de crédito (cheque especial) no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), data de emissão 19/08/2014, contrato nº 

2217, como demonstra a documentação em anexo. 03. Contudo os réus 

utilizaram o limite do cheque especial e deixaram de cobrir o saldo 

devedor, demonstrado pela documentação em anexo. 04. Por conta desse 

comportamento, e face à incidência das penalidades contratuais (juros, 

correção monetária, multas contratuais), os réus são devedores de R$ 

3.904,71 (três mil e novecentos e quatro reais e setenta e um centavos), 

como demonstra a ficha gráfica da operação. 05. Embora a exequente 

tenha envidado esforços com vistas à composição amigável, não logrou 

qualquer êxito, portanto, busca as vias judiciais para receber o seu 

crédito, para obrigar os réus a cumprir as obrigações assumidas. 

DECISÃO: Vistos. Diante das tentativas frustradas de citação pessoal da 

parte Requerida, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro 

o pedido da parte Autora e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se 

edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Será nomeado curador 

especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) CUIABÁ, 20 DE 

MARÇO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012498-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012498-15.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE RODRIGUES DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se a presente ação de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada 

por JOSE RODRIGUES DA SILVA, em desfavor de BANCO BMG S/A. 

Analisando a petição inicial verifico que a parte Autora NEGA ter qualquer 

relação jurídica com o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, 

deixa de ter por fundo uma relação contratual, passando a ser 

extracontratual, não tendo natureza tipicamente bancária, como exige o 

artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, 

por se tratar ação de natureza eminentemente civil, falece esta 

especializada de competência para processar e julgar o feito. Isto posto, 

declino da minha competência para uma das varas cíveis desta Comarca. 

Encaminhe-se para o distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída 

para uma vara cível genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061335-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVERIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1061335-33.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA SILVERIA DO 

NASCIMENTO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de ação 

de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA 

SILVEIRA DO NASCIMENTO em face de BANCO DO BRASIL S/A. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que inobstante a remessa do 

feito para esta Unidade Judiciária, esta ação exclui-se da competência de 

Vara Especializada de Direito Bancário, pois trata-se de ação de natureza 

indenizatória, sem qualquer outro pedido de natureza tipicamente bancária. 

Nos termos do inciso I do art. 1º do PROVIMENTO Nº 004/2008/CM: “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. Na sequência, no § 2º do art. 1º do Provimento nº. 

004/2008/CM dispõe que: “§ 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Sobre a questão, colaciono 

julgado do TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE 

BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA 

MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, 

I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por 

dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a 

competência para o processamento é da Vara Cível.” (MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no 

DJE 18/09/2018). Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos 

de relação bancária, mas sim matéria de natureza eminentemente cível. 

Dessa forma, DECLINO a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO a uma das Vara Cíveis de Feitos Gerais de Cuiabá, com 

as anotações e baixas de estilo. Às providências. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046224-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046224-09.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA DE FIGUEIREDO REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se a presente ação de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada 

por ANA MARIA DE FIGUEIREDO, em desfavor de BANCO BMG S/A. 

Analisando a petição inicial verifico que a parte Autora NEGA ter qualquer 

relação jurídica com o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, 

deixa de ter por fundo uma relação contratual, passando a ser 

extracontratual, não tendo natureza tipicamente bancária, como exige o 

artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, 

por se tratar ação de natureza eminentemente civil, falece esta 

especializada de competência para processar e julgar o feito. Isto posto, 

declino da minha competência para uma das varas cíveis desta Comarca. 

Encaminhe-se para o distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída 

para uma vara cível genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046425-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046425-98.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ABIGAIL MARIA CORREA DA 

COSTA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Trata-se a presente 

ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade 

Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada por ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA, em 

desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO. Analisando a petição inicial 

verifico que a parte Autora NEGA ter qualquer relação jurídica com o 

banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo 

uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo 

natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, 

do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046354-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SALLES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046354-96.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO SALLES DE ALMEIDA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056975-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLOSINA MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1056975-55.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EUFLOSINA MARIA DE CAMPOS 

REU: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Trata-se a presente ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por EUFLOSINA MARIA DE 

CAMPOS, em desfavor de BANCO BMG S/A. Analisando a petição inicial 

verifico que a parte Autora NEGA ter qualquer relação jurídica com o 

banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo 

uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo 

natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, 

do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049363-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 153 de 394



Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049363-66.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BENTA DE MORAES REU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Trata-se a presente ação de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada 

por BENTA DE MORAES, em desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO. 

Analisando a petição inicial verifico que a parte Autora NEGA ter qualquer 

relação jurídica com o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, 

deixa de ter por fundo uma relação contratual, passando a ser 

extracontratual, não tendo natureza tipicamente bancária, como exige o 

artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, 

por se tratar ação de natureza eminentemente civil, falece esta 

especializada de competência para processar e julgar o feito. Isto posto, 

declino da minha competência para uma das varas cíveis desta Comarca. 

Encaminhe-se para o distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída 

para uma vara cível genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060035-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TERESA PALMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060035-36.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ANA TERESA PALMA DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Analisando a petição inicial verifico que o autor NEGA ter qualquer relação 

jurídica com o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de 

ter por fundo uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não 

tendo natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º 

e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1051253-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BOSS MATTOZO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051253-40.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: SIRLENE BOSS MATTOZO 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Defiro o pedido de AJG. 

Se no prazo, recebo os embargos no efeito meramente devolutivo, nos 

termos do art. 919, CPC, porquanto não vislumbro a incidência das 

hipóteses de suspensão. Ouça-se a parte embargada em 15 dias – art. 

920, I, CPC/2015. Apense-se aos autos principais. Intime-se. Cuiabá, 20 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031406-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIO LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO PAN (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031406-23.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOCELIO LOPES DE SOUZA REU: 

BANCO BMG S.A, BANCO PAN, BANCO DO BRASIL SA, BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Trata-se a presente ação de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por 

JOCELIO LOPES DE SOUZA, em desfavor de BANCO BMG S/A. 

Analisando a petição inicial verifico que a parte Autora NEGA ter a relação 

jurídica com o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de 

ter por fundo uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não 

tendo natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º 

e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003182-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON PREZA REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003182-07.2019.8.11.0041 REQUERENTE: HUDSON PREZA REGO 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização 

por danos materiais e morais ajuizada por HUDSON PREZA REGO em face 

de BANCO PAN. Analisando detidamente os autos, verifica-se que 

inobstante a remessa do feito para esta Unidade Judiciária, esta ação 

exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, pois 

trata-se de ação de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido de 

natureza tipicamente bancária. Nos termos do inciso I do art. 1º do 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM: “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 
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ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Na sequência, no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM dispõe que: “§ 2º. Excluem-se da 

competência dessas unidades as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Sobre a questão, colaciono 

julgado do TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE 

BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA 

MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, 

I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por 

dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a 

competência para o processamento é da Vara Cível.” (MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no 

DJE 18/09/2018). Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos 

de relação bancária, mas sim matéria de natureza eminentemente cível. 

Dessa forma, DECLINO a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO a uma das Vara Cíveis de Feitos Gerais de Cuiabá, com 

as anotações e baixas de estilo. Às providências. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012159-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012159-85.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CREUZA JOSETI 

RIBEIRO E SOUZA REU: BANCO PAN Vistos etc. A parte autora CREUZA 

JOSETI RIBEIRO E SOUZA foi intimada para manifestar nos autos, 

comprovando ser beneficiária da justiça gratuita ou o recolhimento das 

custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a 

comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 19 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000289-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1000289-14.2017.8.11.0041 AUTOR(A): NILTON DE BRITO REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. NILTON DE BRITTO, devidamente 

qualificado e representado na inicial ajuizou a presente AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE 

DE CLAUSULA CONTRATUAL E COM PEDIDO DE TUTELA DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

igualmente qualificado, na qual alega e pretende o que segue. Alega o 

Autor que firmou com a Instituição Requerida três (03) contratos de 

empréstimos e aduz que os descontos estão sendo efetuados com 

ilegalidade em razão dos elevados encargos contratuais, razão pela qual 

postula pela a revisão dos contratos de empréstimos para reduzir o saldo 

devedor em aberto, diminuir o valor das parcelas mensais ao máximo de 

30% do total de seus proventos, e consequente extensão da quantidade 

de parcelas, afastar a cobrança abusiva de juros capitalizados, reduzir os 

juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar os efeitos da mora. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes à espécie. Indeferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita ao Autor, promoveu então ao recolhimento 

das custas e taxa judiciais (ID. 4812052). Ato contínuo, este Juízo julgou 

improcedente liminarmente a ação (ID 4958726). A parte Autora apelou da 

r. sentença, sendo esta anulada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso em sede recursal, o qual determinou o retorno dos autos a 

origem para dar prosseguimento ao feito, sob o fundamento de que não 

tratava de hipótese de julgamento liminar, conforme acórdão de ID 

9303475. Devidamente citado o Banco Réu o mesmo deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para ofertar contestação (ID 19869912), presumindo-se 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 344, 

do CPC. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e decido. A matéria sub judice envolve questão unicamente 

de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 

355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas. 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”(STJ-4ª Turma, 

REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). O julgamento imediato da 

lide tem cabimento e é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, justificando, 

portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que o Banco 

Requerido foi regularmente citado (ID. 17494321), e permaneceu silente no 

prazo assinalado para defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do artigo 344, do CPC. A propósito, confira-se a 

jurisprudência: “Salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”, como 

esclarece a LJE 20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as 

provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 do Cód. de 

Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 

293/244). “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). Conforme analisado 

acima o Requerido tornou-se revel, muito embora exista contra o mesmo a 

presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se de 

presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado Neste contexto, o Requerido mesmo devidamente citado restou 

silente, devendo o feito ser apreciado consoante a prova pré-constituída 

constante nos autos, retratada na documentação que instruiu a inicial e 

somada à conduta indiferente do Banco Réu. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, 

a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 
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No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise 

dosdocumentos é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%: É 

cediço que cabe à instituição bancária avaliar os riscos dos empréstimos 

que concede em face da capacidade de endividamento do mutuário, o qual 

não pode se ver privado da quase totalidade de sua remuneração em 

função das amortizações dos débitos, realizadas de forma automática em 

sua conta. Digo isso, porque, in casu, não se pode encorajar o 

superendividamento, posto que tais descontos são realizados em sua 

remuneração, que tem condão de verba de natureza alimentar. Nesse 

sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA AVENÇA. 

MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO DO TRABALHADOR. PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO 

LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS OBJETIVOS DO CONTRATO E A 

NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO . (...) 3. Entretanto, conforme 

prevêem os arts. 2º ,§ 2º, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8º do 

Decreto 6.386/2008, a soma dos descontos em folha referentes ao 

pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento 

mercantil não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração 

disponível do trabalhador. É que deve-se atingir um equilíbrio 

(razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do 

salário (dignidade da pessoa humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 

1223838/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 

11/05/2011). Negritei e grifei. Desse modo, o mínimo essencial à 

sobrevivência digna da pessoa humana deve ser resguardado (art. 1º, III, 

da CRFB/88), sob pena de afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana e, por analogia, desrespeito ao art. 649, inciso IV, do Código de 

Processo C. Civil, bem como ao art. 6º, § 5º da Lei 10.820/2003. Assim, o 

desconto em conta salário para a satisfação de débitos, não deve 

ultrapassar 30% (trinta por cento). No entanto, diante dos fatos e prova 

dos autos, especificamente o demonstrativo de calculo de folha do 

Requerente (Documento ID. 4566751 – pág. 07) não restaram 

demonstrada os requisitos da verossimilhança das suas alegações já que 

seu rendimento é de R$ 16.140,85 (100%) e o desconto de empréstimos 

consignados efetuado pelo Requerido é de R$ 2.432,28 (15,069%). 

Destaco que o Requerente é servidor público estadual aposentado e 

submete-se ao art. 9º do Decreto Estadual nº 1.306/2008 que preleciona o 

seguinte: “As consignações facultativas em folha de pagamento não 

poderão exceder na sua totalidade a 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do servidor, nem ultrapassar o parcelamento de 60 

(sessenta) meses, salvo: I - as realizadas pelas instituições financeiras e 

que digam respeito à amortização de financiamento habitacional que 

poderão atingir o limite de 50% (cinquenta por cento); II - as realizadas 

pelas instituições de ensino que poderão atingir o limite de 45% (quarenta 

e cinco) por cento; III - as realizadas pelas entidades administradoras de 

cartão de crédito que poderão realizar consignações até o limite de 40% 

(quarenta por cento).” É certo, portanto que os descontos consignados 

encontram-se dentro das margens estabelecidas pelo art. 9º do Decreto 

Estadual nº 1.306/2008, ou seja, 30% para as consignações facultativas 

em folha de pagamento. No que tange aos descontos das parcelas 

efetuados diretamente na conta corrente do Autor, são modalidades 

distintas do empréstimo consignado, prática que tem amparo em legislação 

específica. Isto, pois, é lícita a apropriação do salário do correntista pelo 

banco credor para pagamento de débito resultante de contratos de 

empréstimo em conta-corrente. Neste sentido, o colaciona-se o seguinte 

julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM 

FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA 

CORRENTE. 8 (OITO) INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DIFERENTES. LIMITAÇÃO 

DE 35%. APLICÁVEL APENAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 

LIBERDADE CONTRATUAL PARA DETERMINAÇÃO DE DESCONTOS EM 

CONTA CORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto em folha de 

pagamento não se confunde com o desconto em conta corrente, sendo 

somente aquele restringido a 35% (trinta e cinco por cento), diante do que 

consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.112/1990. 2. Ao 

contrair novos empréstimos, quando já havia contratado outros na 

modalidade de consignação, autorizando o autor/agravante o desconto em 

conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em limitação dos 

descontos, porque livremente pactuados. 3. Não pode uma das partes 

alterar unilateralmente o contrato de financiamento regularmente pactuado, 

uma vez que não há qualquer imposição legal à limitação dos descontos 

em conta que o próprio servidor aposentado concordou que fossem 

realizados. [...] 4. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão 

mantida.”(TJ-DF 07050544120178070000 DF 0705054-41.2017.8.07.0000, 

Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/10/2017 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) - Grifei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

não havendo abusividade em contrato, livremente pactuado, sob o 

argumento de extrapolar a margem consignável do Autor, principalmente 

por ser lícito presumir que ao contratar a prestação, ele o fez levando em 

conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento e 

ainda, que os descontos efetuados em sua conta corrente, com anuência 

expressa quando da contratação dos empréstimos, não estão sujeitos ao 

percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de 

pagamento, Desso modo, INDEFIRO o pedido para limitação dos descontos 

pelo Requerido. No mais, ressalto que a intenção do Autor em reduzir o 

valor das parcelas, estender seu prazo de pagamento e afastar a mora, 

traduz severa limitação ao exercício de um legítimo direito do credor, 

compreendendo-se que a inobservância desse temperamento desvirtua a 

finalidade do contrato e fragiliza seus próprios pilares, que foram 

construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos 

(CC, art. 422). Esta pretensão subverte a legítima proteção que se confere 

ao devedor ocasionalmente inadimplente para, na contramão do que 

originariamente se idealizara, premiar o devedor inadimplente com a 

limitação da execução das garantias contratuais livremente pactuadas em 

favor do credor. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS: Reclama o Autor da 

excessividade na cobrança de juros remuneratórios pelo Banco 

Requerido, mas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros 

estão em perfeita consonância com os julgados reiterados e até 

sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que 

não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros 

remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes 

do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, 

do STF. Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o 

patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média 

mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde 

constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao 

financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada 

quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso 

sub exame. Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o 

seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica a abusividade”. Verifica-se que nos contratos 

sub judice foram pactuados as seguintes taxas: Contrato n.º 805042526: 

2,24% a.m e 30,45% a.a. (CET) Contrato n.º 831006887: 1,90% a.m. e 

25,36% a.a. (CET) Contrato n.º 469.600.171: 1,53% a.m. e 19,98 a.a. 

(CET) Portanto, não podem ser reputados excessivo frente às taxas 

médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época, embora 

superiores à taxa almejada pelo Autor. Logo, não procede o pedido do 

Autor, no tópico. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “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). Já de acordo com a 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”. Também é óbvio que os juros fixados nos 

contratos, indicam que estes últimos superam o duodécuplo dos juros 

mensais, significando a contratação expressa da capitalização mensal. 

Vejamos: Contrato n.º 805042526: 2,24% a.m e 30,45% a.a. (CET) 

Contrato n.º 831006887: 1,90% a.m. e 25,36% a.a. (CET) Contrato n.º 

469.600.171: 1,53% a.m. e 19,98 a.a. (CET) Diante do exposto, improcede 

o pedido. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: Quanto à comissão de 

permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua 

legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro encargo 

moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos 
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moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula 30 STJ: “A 

comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.” 

Súmula 472 STJ: “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”. Ressalte-se, por oportuno, que até o 

momento não há comprovação de cobrança ou pagamento de parcela 

contratual acrescida da referida comissão de permanência, o que vem a 

ser mais uma razão para a improcedência do pedido inicial quanto à sua 

exclusão. Quanto aos JUROS DE MORA estipulados em 1% ao mês, bem 

como a multa de 2%, se observa que se encontram dentro dos parâmetros 

legais, portanto, não há que falar em abusividade por parte da Instituição 

Financeira. A situação processual configurada nos autos não permite 

reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período 

da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), assim 

como não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação revisional, 

nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Neste sentido: 

Súmula nº 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de 

contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO: Sem razão o Autor quando pretende ver incidir a repetição do 

indébito em dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao 

consumidor deverá ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos 

autos, visto que a má-fé da instituição financeira não foi comprovada. Por 

sua vez, fica inviável a revisão contratual, como a repetição de indébito ou 

compensação, considerando que não foi observado que o Autor pagou 

valores maiores que os devidos, sendo que os encargos contratados 

possuem previsão legal e inexistem demonstração de quem tenha pago 

algum valor ilegal ou abusivo. Por fim, diante de todo o explanado, constato 

que os contratos entabulados entre as partes são claros, foram 

assinados e preenchem o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do 

Código de Defesa do Consumidor. Os encargos estão previstos nos 

aludidos pactos e, ainda que se tratem de contrato de adesão, 

encontra-se formalmente em ordem. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas 

pretensões iniciais do Autor, reputando regulares e razoáveis os 

encargos contratuais impugnados. CONDENO o Autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

NCPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014681-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES LAZZARETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1014681-90.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: LURDES LAZZARETTI Vistos etc. 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 no 

Sistema PJE. 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. 

Cuiabá, 19 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015708-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE MARQUES ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1015708-11.2016.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: DOUGLAS 

HENRIQUE MARQUES ARRUDA 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 no Sistema PJE. 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. Cuiabá, 19 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017328-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (REU)

C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME (REU)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1017328-58.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME, CLAUDEIR ALBINO 

PRUDENCIO, DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO Vistos etc. 

Trata-se de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., 

devidamente qualificado, em desfavor de C. ALBINO PRUDENCIO & CIA 

LTDA – ME, CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO e DANIELLE CARMO DE 

CARVALHO PRUDENCIO, também qualificados, alegando ser credor da 

quantia de R$ 191.090,24(cento e noventa e um mil noventa reais e vinte e 

quatro Centavos). Regularmente citadas as partes requeridas 

(ID101732858 e 18152339), as mesmas deixaram transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos(ID 

24140354). Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o 

recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da 

ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não 
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resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em 

receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se 

tem título líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, 

veio garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte 

requerida fora citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar 

o débito ou apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão 

pela qual, decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia do 

requerido demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, 

pois apesar de citadas, deixaram escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as consequências jurídicas ali 

apontadas. Pois bem, não se vislumbra necessidade de maiores 

lucubrações a resolução da demanda, tendo em vista que: “A ação 

monitória tem a natureza de processo cognitivo e a finalidade de agilizar a 

prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso 

sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título 

executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª Turma). 

Nesta trilha, dispõe o artigo 700, e incisos, do Código de Processo Civil 

que "a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, 

entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel", concluindo-se 

daí que constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova 

escrita, sem eficácia de título executivo, em que contenha valor certo e 

determinado. Inobstante a abstração da contumácia do requerido cumpre 

ressaltar que a prova documental encerra a demonstração satisfatória e 

inequívoca dos requisitos que justificam o acolhimento do pedido, e diante 

de tais documentos, tenho como indiscutível a existência da relação 

jurídica entre as partes e o inadimplemento do Requerido, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou 

o Autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação do Réu. Este, advertido das consequências da falta de defesa, 

assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos 

moldes da lei processual (CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra 

si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado na inicial. O 

inadimplemento das obrigações contida no contrato não encontra qualquer 

justificativa, e está firmemente amparada no farto contributo documental 

apresentado pela parte Autora junto com a peça inicial, por outro lado, 

instaurado o processo, e citada a devedora, esta não formulou qualquer 

objeção aos termos do pedido, nem exercitou a faculdade prevista no art. 

702, do CPC, rendendo oportunidade, portanto, ao julgamento confirmatório 

do mérito, e, consequentemente, à constituição do título executivo. Com 

essas considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida 

discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária 

a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação. Diante 

do exposto e considerando o que mais dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 191.090,24 (cento e noventa e 

um mil noventa reais e vinte e quatro 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 a parte requerida 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, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015995-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1015995-71.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JOSE ADRIANO 

DOS SANTOS Vistos etc. INDEFIRO o pedido da parte exequente de ID 

27506673 para que seja feita consulta ao sistemas RENAJUD, INFOJUD, 

BACENJUD e SIEL, a fim de obter-se a localização da parte Requerida. 

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à 

parte Autora. Por outro lado, 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, DETERMINO que o 

presente feito seja processado como Execução. A Secretaria promova a 

conversão do feito, anotando-se seu processamento como processo 

executivo no Sistema PJE. 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. 

Cuiabá, 19 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015648-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1015648-38.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MAURICIO DE ALMEIDA PEREIRA Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO S.A. ingressou com ação de busca e apreensão contra 

MAURICIO DE ALMEIDA PEREIRA, sustentando, em apertada síntese, que 

firmou contrato de financiamento com o demandado referente a aquisição 

de bem móvel, entretanto a parte Requerido deixou de adimplir as parcelas 

do financiamento pactuado. A liminar de busca e apreensão foi deferida 

(ID. 13108427). O veículo foi apreendido (ID 19592402) e o demandado foi 

citada. Citada, a demandado não apresentou contestação (ID 21944766). É 

o relatório. Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se 

tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, impondo-se a procedência da ação bem como possibilita o 

abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos, 

constato que o demandante comprovou que firmou com o demandado 

contrato de empréstimo com alienação fiduciária. Aliado a isso, o 

demandante também comprovou que o demandado não pagou o débito, o 

que autoriza a procedência do pedido inicial. 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. Cuiabá, 19 
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de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022053-56.2017.8.11.0041

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:

LUCAS LOPES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT8922-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1022053-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCAS LOPES 

BORGES Vistos etc. A parte autora BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. ingressou com ação de busca e apreensão em 

desfavor de LUCAS LOPES BORGES sustentando, em apertada síntese, 

que firmou contrato de financiamento com a parte demandada, porém os 

pagamentos não foram realizados. A liminar de busca e apreensão foi 

deferida. O veículo foi apreendido. A parte ré purgou a mora, sendo que o 

veículo foi restituído. É o relatório. Decido. Em decorrência da purgação da 

mora o veículo foi restituído à parte requerida, conforme determina o § 2º 

do artigo 3º do Decreto-lei 911/69. Esse fato ocasiona a extinção do 

processo, com ônus sucumbencial em desfavor do demandado, pois deu 

causa ao ajuizamento da busca e apreensão. Posto isso, julgo 

improcedente o pedido inicial, ante a purgação da mora, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida LUCAS LOPES BORGES 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. Essa condenação fica suspensa, CASO a 

parte autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas devidas. P. R. I. C. Cuiabá, 19 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038773-98.2017.8.11.0041

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:

CARMEM LUCIA DE HOLANDA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1038773-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: CARMEM LUCIA DE HOLANDA COSTA Vistos. A parte 

Autora deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito quando intimada,conforme certidão 

acostada no ID 29611069. É o relatório. Decido. A falta de interesse da 

parte Autora é notória. Diligenciou-se com êxito sua intimação, 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 

opresente 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. Cuiabá, 19 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017007-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO BARBOSA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1017007-23.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CARLOS ROBERTO BARBOSA SANTOS Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, instituição 

financeira de direito privado, em desfavor de CARLOS ROBERTO 

BARBOSA SANTOS. Partes devidamente qualificadas nos autos. Alegou a 

parte Requerente, ter firmado com o Requerido, Contrato de Cédula de 

Crédito Bancário sob n.º 20022197073, em 27/08/2014, para aquisição de 

bem móvel, do veículo de Marca TOYOTA, Modelo COROLLA XLI 1.6 16V, 

Ano/Modelo: 2002, Placa: JGD 7578, conforme descrito na exordial. 

Relatou ainda, que o Requerido deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial 

(ID nº 3055965). Em decisão interlocutória (ID nº 5507890), foi deferida a 

liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais do Autor (ID nº 5774544). Devidamente citado, o 

demandado purgou a mora ( ID 5794397), sendo que o veículo foi 

restituído (ID 17703358). Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Em decorrência da purgação da mora o veículo foi restituído ao Requerido, 

conforme determina o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69. Esse fato 

ocasiona a extinção do processo, com ônus sucumbencial em desfavor 

do demandado, pois deu causa ao ajuizamento da busca e apreensão. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, ante a purgação da 

mora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o Requerido 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. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003933-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1003933-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ADMILSON WANDERLEY PEREIRA 

DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido 

liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

instituição financeira de direito privado, em desfavor de ADMILSON 

WANDERLEI PEREIRA DA SILVA, partes devidamente qualificadas e 

representadas nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com o 
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Requerido, Contrato de Financiamento com alienação fiduciária sob n.º 

2945901414, celebrado em 23/10/2015 para aquisição de bem móvel, tipo 

veículo descrito na exordial, onde relata que o Réu deixou de adimplir as 

parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente 

demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na 

inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das 

custas processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com 

a inicial inerentes ao feito. Em decisão interlocutória foi deferida a liminar 

pleiteada (ID 11914989, sendo o bem apreendido e depositado em mãos 

dos representantes legais do Autor (ID. 15303980), assim como a citação 

do Requerido. O Requerido ofertou contestação (ID. 15706234), pugnou 

pela gratuidade da justiça, após, arguindo preliminar de inépcia da inicial 

por vício na planilha de débito. No mérito, pugna pela descarecterização da 

mora, em virtude da cobrança indevida de juros remuneratórios, taxa de 

registro e encargos moratórios, julgando improcedente o pedido contido na 

exordial. Instada à parte Autora a Impugnar a Contestação, atendeu a 

ordem (ID. 16420050), suscitando a intempestividade da contestação, bem 

como combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando 

os pedidos contidos na inicial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC, posto que desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, 

o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 

favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). 

Importante deixar consignado também que, nos termos da Súmula nº 297, 

do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos 

celebrados com as instituições financeiras, além da súmula do STJ, o 

assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já 

expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. INDEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça, 

perseguida pelo Requerido na peça defensiva, ante a ausência de prova 

cristalina acerca da miserabilidade alegado, apenas pedido genérico. A 

propósito: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO 

ESTADO DE POBREZA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, 

COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - APL: 9165247362007826 SP, Relator: 

Ferraz Felisardo, Julgamento: 27/07/2011, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 01/08/2011). DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO A 

parte Autora em sua impugnação arguiu a intempestividade da peça 

defensiva. Todavia, tal argumento não merece guarida. Isto porque, o 

mandado de busca e apreensão devidamente cumprido fora juntado ao 

feito no dia 12/09/2019 e a contestação fora protocolada no dia 

03/10/2018, portanto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

resposta. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Ab initio, cumpre analisar a 

preliminar de inépcia da inicial, por falta de decorrência lógica entre a 

narração dos fatos e o pedido, e verificando minuciosamente o teor da 

inicial acostada aos autos, entendo que a mesma preenche os requisitos 

do artigo 282 do Código de Processo Civil, não se enquadrando por outro 

lado, em nenhuma das hipóteses do parágrafo único, do artigo 295, do 

mesmo Código. Registra-se, ainda, que a exordial preenche 

adequadamente os requisitos exigidos para as demandas de busca e 

apreensão. Além disso, todos os pedidos formulados são juridicamente 

possíveis e o interesse de agir é evidente pelo próprio teor da própria 

contestação apresentada. Assim, rejeita-se a alegada inépcia da inicial, 

porquanto não se verifica qualquer das hipóteses descritas no artigo 330, 

§ 1º e incisos, do CPC. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS No que diz 

respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já 

consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros 

remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano 

não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas 

serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a 

taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ 

(REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). No contrato em 

tela, os juros remuneratórios fixados são de 2,16% ao mês e de 29,28% 

ao ano. Ademais, cumpre ressaltar que ao contrário do alegado pela parte 

Requerida o contrato firmado é expresso e evidente ao descrever que os 

juros efetivos são de 2,37% ao mês e de 32,51 % ao ano, de modo que 

não fora cobrada taxa de juros maior do que a pactuado. Rejeito a 

alegação de juros abusivos. DA TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO 

Relativamente à tarifa de registro de contrato, no julgamento do REsp 

Repetitivo nº 1578553/SP, o colendo STJ fixou tese no sentido de que é 

admissível o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, 

ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente 

prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em 

cada caso concreto. No caso dos autos, forçoso concluir que a referida 

tarifa deve prevalecer porque há provas acerca do registro da alienação 

fiduciária conforme consulta no Sistema Nacional de Gravame acostada 

junto a exordial. Lícita, portanto, a cobrança da supracitada tarifa. DOS 

ENCARGOS MORATÓRIOS Quanto aos juros de mora estipulados em 1% 

ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se encontram dentro 

dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em abusividade por 

parte do Requerido. A situação processual configurada nos autos não 

permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), 

nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Por fim, no que 

concerne a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, 

consoante já elucidara a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. 

PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de 

incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não 

podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. (...) 3. Na linha da 

jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, 

somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os 

demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e 

juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no 

capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação 

por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). (...) 6. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) No que 

tange a ilegalidade na cobrança tarifas ilegais não vislumbro acolhimento, 

tendo em vista que o contrato entabulado, não faz menção a cobrança de 

qualquer taxa administrativa alardeada na peça defensiva. Inacolho os 

pedidos. Pela exposição acima, verifica-se que os encargos aplicados 

foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não sendo 

evidenciada qualquer irregularidade. Em face da ausência de outras 

questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a 

análise do mérito da contenda. Pois bem, no contrato de financiamento 

garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, 

mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 

911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e 

apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias 

após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor 

e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). A propósito: “A alienação fiduciária em garantia é 

um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 
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devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Impõe explanar que 

na alienação fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do 

bem móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que 

forneceu o numerário para a aquisição), em garantia ao pagamento, 

permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o 

domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dando a 

tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Nesta toada, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (ID.11839398), que as partes efetivamente 

celebraram Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária para a 

aquisição de bem móvel, em que o Requerido encontra-se inadimplente, 

conforme se vislumbra com os documentos (ID. 11839403). Diante de tais 

documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre 

as partes e o inadimplemento do Requerido, sendo consequentemente 

procedente o pleito autoral. Senão vejamos, sobre o tema: Agravo de 

instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. 

Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei 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 artigo 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 o Requerido ADMILSON 

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA, ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento), 

do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento 

da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, 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. Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002450-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (REU)

RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (REU)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1002450-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, EDEVAL DORICO 

DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA Vistos etc. 

Trata-se de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., 

devidamente qualificado, em desfavor de RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA –EPP, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA e ELINEI COLETA 

SANTIAGO E SILVA, também qualificados, alegando ser credor da quantia 

de R$ 140.233,82 (cento e quarenta mil duzentos e trinta e três reais e 

oitenta e dois centavos). Regularmente citadas as partes requeridas (ID 

15789683 e ID 15789680 e ID 15789671), as mesmas deixaram 

transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado nos autos(ID 18009670). Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

Monitória, visando o recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela 

procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. 

O processo encontra-se maduro para receber decisão, dispensando 

produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos 

termos do artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito 

do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a 

dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução. 

Razão pela qual, veio garantir seu direito através da presente Ação 

Monitória. A parte requerida fora citada e deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem pagar o débito ou apresentar Embargos, consoante 

certificado nos autos. Razão pela qual, decreto-lhe a revelia, aplicando 

seus efeitos. A inércia do requerido demonstra não ter qualquer interesse 

no desfecho da demanda, pois apesar de citadas, deixaram escoar o 

prazo sem nada manifestar. Reputam-se como verdadeiros os fatos 

elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. 

artigos 700 e seguintes do mesmo Diploma Legal e estes acarretam as 

consequências jurídicas ali apontadas. Pois bem, não se vislumbra 

necessidade de maiores lucubrações a resolução da demanda, tendo em 

vista que: “A ação monitória tem a natureza de processo cognitivo e a 

finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua 

utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do 

débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” 

(RSTJ 120/393: 4ª Turma). Nesta trilha, dispõe o artigo 700, e incisos, do 

Código de Processo Civil que "a ação monitória compete a quem pretender, 

com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de 

soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem 

móvel", concluindo-se daí que constitui pressuposto do pedido monitório a 

presença de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em que 

contenha valor certo e determinado. Inobstante a abstração da contumácia 

do requerido cumpre ressaltar que a prova documental encerra a 

demonstração satisfatória e inequívoca dos requisitos que justificam o 

acolhimento do pedido, e diante de tais documentos, tenho como 

indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento do Requerido, sendo consequentemente procedente o 

pleito autoral. Processualmente, realizou o Autor o que lhe competia, 

ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação do Réu. Este, 

advertido das consequências da falta de defesa, assumiu o risco e nada 

arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes da lei processual 

(CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra si articulados, até porque, 

não questionou o débito anunciado na inicial. O inadimplemento das 

obrigações contida no contrato não encontra qualquer justificativa, e está 

firmemente amparada no farto contributo documental apresentado pela 

parte Autora junto com a peça inicial, por outro lado, instaurado o 

processo, e citada a devedora, esta não formulou qualquer objeção aos 

termos do pedido, nem exercitou a faculdade prevista no art. 702, do CPC, 

rendendo oportunidade, portanto, ao julgamento confirmatório do mérito, e, 

consequentemente, à constituição do título executivo. Com essas 

considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida 

discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária 

a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação. Diante 

do exposto e considerando o que mais dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 140.233,82 (cento e quarenta mil 
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duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois 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 a parte requerida 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, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014310-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SABINO CALDEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014310-29.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Analisando os autos 

constato que ainda não houve a citação do executado, logo, para que seja 

analisado o pedido de constrição de valores/bens de ID’s 24169839 e 

24169840, deve o exequente providenciar a angularização processual 

com a citação do executado, inclusive, para que não incorra em 

prescrição do título, pois distribuída a ação em 24/08/2016. Intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026477-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026477-44.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência do contrato firmado entre as 

partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos 

narrados pelo requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE 

JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS 

FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO 

DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 

PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO 

AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS 

AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O 

CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR 

VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição inicial de ação revisional de 

contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do contrato 

revisando. 2. Faltando documento indispensável ao ajuizamento da ação 

(art. 283, CPC), não ocorre a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor decorrentes daquele documento faltante. (TJ-PR - 

AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 614) 

(grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a apresentação de 

documentos pelo requerido, quando o requerente desconhece o que está 

a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao 

requerente que emende a inicial, e traga aos autos a integralidade do 

contrato que pretende controverter, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, ao que indefiro a apresentação 

deste pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 25 de agosto de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026477-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados aos autos Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal, obedecida a suspensão de prazos 

determinada pelas Portarias/ PRES 247 e 249/2020

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001758-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

REGINALDO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte REQUERIDA para manifestar nos autos quanto ao 

contido na petição da parte autora de4 ID 28113407, no prazo de 05 

(cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos determinada pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020, sob pena de concordância tácita, 

ensejando imediata conclusão dos autos

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018436-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em diligência ao site do TJMT aferi não constar 

qualquer determinação de Suspensão aos presentes autos no recurso 
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interposto, desta feita 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 determinada pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020 sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038210-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado via 

DJE sem a manifestação da parte requerente apesar de devidamente 

intimada por meio de seu advogado. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora por meio de seu patrono para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazos determinada pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020 sob pena de cumprimento dos 

termos do Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente 

quanto a inércia do procurador em promover os atos necessários ao 

devido andamento processual apesar de devidamente intimado para 

realização do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033358-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que o recurso de apelação encartado aos autos foi 

protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante beneficiária 

da justiça gratuita conforme decisão judicial de ID 10677399. Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos para a parte apelada se manifestar sobre o Recurso de Apelação, 

dentro do prazo legal, obedecida a suspensão de prazos determinada 

pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003649-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON JOSE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, os recursos de apelação apresentados nos 

presentes autos foram protocolizados tempestivamente. CERTIFICO que a 

parte Apelante/requerida no ato de interposição do recurso, comprovou o 

pagamento do preparo, bem como certifico que a parte autora//apelante é 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de ID 11853082 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes apeladas a apresentarem as 

contrarrazões aos Recursos de Apelação, dentro do prazo legal, 

obedecida a suspensão de prazos determinada pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249/2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022957-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO INDUSTRIARIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, os recursos de apelação apresentados nos 

presentes autos foram protocolizados tempestivamente, certifico mais, 

que ambos os recorrentes encartaram o comprovante de preparo, 

consoante ID (s)28760722 e 29051791. Nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar as 

partes apeladas a apresentar as contrarrazões aos Recursos de 

Apelação dentro do prazo legal, obedecida a suspensão de prazos 

determinada pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021466-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021466-97.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a emenda a 

inicial de Id 25084034 e o pagamento das custas iniciais de distribuição 

complementares de Id 26221355 - pág. 2, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 105.979,76 (cento e 

cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos). II 

- 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. III - Indefiro o pedido de consulta de dados 

cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui convênio com o referido 

sistema. IV - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao 

SERASA, visto que este juízo não possui convênio junto ao referido 

sistema. V - Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais 

acesso para consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos dados 

cadastrais da requerida pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Bosque Renta 

Car Eireli ME - CNPJ nº 22.221.336/0001-17. 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 da requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 17 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001089-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 163 de 394



MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA BISPO DE PINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-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. 

1001089-37.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Certifique 

a Secretaria acerca da tempestividade da contestação, da reconvenção e 

documentos apresentados pela parte requerida. II – Sendo tempestivas, 

manifeste-se o requerente sobre a contestação, reconvenção e 

documentos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, certifique-se o necessário 

e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 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: 1032577-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINO GONCALO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(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: 1032577-44.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem nos autos acerca da existência de possibilidade 

de acordo e/ou realização de audiência de conciliação, no prazo de 10 

(dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. Após, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019954-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT8617-A 

(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: 1019954-79.2018.8.11.0041. Vistos etc. Considerando que não 

restou esclarecido da manifestação do banco, contida na petição de Id 

20698737, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer especificamente se a Cédula de Crédito Bancário – 

Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF sob nº 

003.582.246 (n° 621 /3582246, C/C n° 26143 - 2 , agência 1461) foi 

devidamente arrolada como crédito nos autos da recuperação judicial de 

nº 26677 -39.2015.811.0041 –Cód. 100773. Após, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 20 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: 1023560-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SOARES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

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 DESPACHO 

Processo: 1023560-81.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem nos autos acerca da existência de possibilidade 

de acordo e/ou realização de audiência de conciliação, no prazo de 10 

(dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. Após, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025472-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE CARVALHO LAMEU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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. 

1025472-16.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Certifique 

a Secretaria acerca da tempestividade da contestação com reconvenção 

e documentos apresentados pela parte requerida. II – Bem como, 

certifique-se a tempestividade da impugnação apresentada pelo 

requerente, posto que há nos autos somente a certidão de tempestividade 

dos embargos de declaração. Após, certifique-se o necessário e retornem 

os autos conclusos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 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: 1001504-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON COSTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

PATRICIA DE PAULA ALBERNAZ (EXECUTADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

MAGIDA FARES FARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001504-54.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Diante da 

manifestação dos executados junto ao ID 25677499, determino o 

desentranhamento dos documentos de ID’s 25499942 a 25499975, 

mediante certidão, por se tratarem de documentos já constantes dos 

Embargos à Execução apensos de n. 1049553-29.2019. Ainda, 

desentranhem-se os documentos de ID’s 25677499 a 25677511, e 

proceda-se à juntada destes nos autos dos Embargos apensos de n. 

1049553-29.2019, por não estarem juntados ao referido processo. II – 

Após o cumprimento do item anterior, para que não ocorra tumulto 

processual, e tendo em vista que os embargos à execução apensos 

foram recebidos sem efeito suspensivo, retornem os autos conclusos 

para análise da manifestação de ID’s 28126316 a 28126465. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 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: 1013350-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANATALIA RODRIGUES DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013350-34.2020.8.11.0041. 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, 20 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: 1019578-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENE PROMOCOES, EVENTOS, BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019578-93.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Em vista da certidão 

de ID 28365407, proceda-se ao desentranhamento dos documentos de 

ID’s 24354833 a 24355643, pois idênticos aos já existentes nos autos dos 

Embargos à Execução apensos de n. 1042703-56.2019, mediante 

certidão. II – Após, tendo em vista que os embargos à execução apensos 

foram recebidos sem efeito suspensivo, intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 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: 1019046-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

JOSUEL FERREIRA DA SILVA OAB - 913.495.321-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019046-22.2018.8.11.0041. Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem nos autos acerca da existência de possibilidade 

de acordo e/ou realização de audiência de conciliação, no prazo de 10 

(dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. Após, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 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: 1049553-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGIDA FARES FARES (EMBARGANTE)

PATRICIA DE PAULA ALBERNAZ (EMBARGANTE)

ARILSON COSTA DE ARRUDA (EMBARGANTE)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-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. 

1049553-29.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Certifique a Secretaria 

acerca da tempestividade da Impugnação aos Embargos à Execução 

apresentada junto ao ID 28072738 e seguintes. Sendo tempestiva, 

manifestem-se os embargantes sobre a Impugnação aos Embargos à 

Execução e documentos, no prazo legal. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023555-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

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 n. 

1023555-59.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023001-95.2017.8.11.0041
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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:

MARLI ALMEIDA ANTUNES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos 

determinada pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020 sob pena de 

desinteresse na realização do feito e extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019672-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERELEPPI MODA INFANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos determinada pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020 para comprovar nos autos a devida 

publicação do Edital expedido. É o que me cumpre impulsionar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035922-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DA SILVA PEREIRA (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:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes apeladas a 

apresentarem as contrarrazões aos Recursos de Apelação interpostos, 

dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos determinada 

pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021404-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA PINTO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no 

prazo legal, obedecida a suspensão de prazos determinada pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020, sob pena de arquivamento dos 

autos no estado em que se encontra. .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017040-42.2018.8.11.0041

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:

RICHARD ANDERSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, obedecida a suspensão de prazos determinada pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249/2020

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009536-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CONSTANTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (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: 1009536-48.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem nos autos acerca da existência de possibilidade 

de acordo e/ou realização de audiência de conciliação, no prazo de 10 

(dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. Após, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 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: 1035743-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDNILDA DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

HORACIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-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. 

1035743-84.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Aguarde-se na 

Secretaria o recebimento dos Embargos à Execução apensos de n. 

1046847-73.2019, tendo em vista a informação de Recuperação Judicial 

da empresa executada, bem como da alegação de inclusão do crédito aqui 

discutido na mencionada Recuperação Judicial. Após, certifique-se o 

necessário e retornem os autos conclusos para análise do pleito de ID’s 

25501708 a 25501710. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 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: 1041798-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1041798-51.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc Certifique a Secretaria 

acerca da tempestividade da Impugnação aos Embargos à Execução 

apresentada junto ao ID 27817089. Sendo tempestiva, manifestem-se os 

embargantes sobre a Impugnação aos Embargos à Execução e 

documentos, no prazo legal. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020359-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVONILSON FREITAS CUNHA (EXECUTADO)

LIZIANE DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

IVONILSON FREITAS CUNHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020359-81.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 26416396, em relação aos executados Ivonilson Freitas Cunha - ME e 

Ivonilson Freitas Cunha, diante da certidão proferida pelo Oficial de Justiça 

de Id 22836839. Por conseguinte, citem-se por hora certa, devendo o 

Oficial de Justiça proceder de acordo com o art. 252 e seguintes do 

Código de Processo Civil. II – Tendo em vista o recolhimento do depósito da 

diligência conforme petição de Id 26416397, desentranhe-se o mandado 

de citação e intimação de Id 22837192, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 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: 1032420-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

LEVINA JOSE DA SILVA SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-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. 

1032420-42.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante das 

manifestações nos autos, tanto da parte executada como do exequente, 

pelo contido na manifestação deste de ID 24709067, defiro o pedido de 

consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de localização e possível 

inclusão de restrição junto a veículos em nome dos executados: - Mateus 

Alves da Silva, CPF n. 006.702.191-34; - Levina José da Silva Siqueira, 

CPF n. 138.822.101-25. Visto que as respostas acima acompanham esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 20 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: 1013444-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I S DAS NEVES OFICINA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOMAR REZZIERI OAB - MT10601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE ALVES DA SILVA ANICESIO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013444-79.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga a planilha do 

débito, de modo a esclarecer o valor da causa dado à inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - 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, 20 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: 1028724-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE MALDONADO MALINOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1028724-61.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Antes de ser 

apreciado o pleito de ID 25571321, desentranhe-se o mandado de ID 

25103361 para que o Sr. Oficial de Justiça dê integral cumprimento ao 

mandado, para penhora e avaliação de bens dos executados, consoante 

§1º, artigo 829 do CPC. II – Intime-se o exequente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 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: 1030451-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030451-21.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051870-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (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 n. 

1051870-97.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054597-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 

(EXECUTADO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (EXECUTADO)

ANTONIO DALAVALLE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista apesar da análise amiúde aos autos não logei êxito 

em localizar o endereço para qual a a guia de pagamento de diligência 

consta (centro da cidade de Santo Antonio de Leverger) desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

obedecida a suspensão de prazos determinada pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249/2020, a fim de encartar nos autos o endereço naquele 

Município ou indicar em qual ID consta o referido endereço, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898794 Nr: 28906-06.2014.811.0041

 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER POQUIVIQUI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792831 Nr: 46920-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CONCEIÇÃO DE AMORIM CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796834 Nr: 3196-18.2013.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREIBE SANTANA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701470 Nr: 36091-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNER VICTOR DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047110-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DOS. A. BRANDAO EIRELI (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: 

1047110-08.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Ante o 

pedido do banco requerente contido na exordial, petição de Id 25159550 - 

pág. 2, bem ainda, diante das 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, defiro o pedido de designação de 

audiência de conciliação. Ademais, destaca-se que o Código de Processo 

Civil/2015, representa instituto a instrumentalizar a disposição da norma 

fundamental prevista no art. 3º, §§ 2º e 3º do novo diploma processual, 

que determina o comprometimento do Estado em promover, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. Assim, designo a audiência 

de conciliação para o dia 17/06/2020 às 15:00 horas, para tentativa de 

solução amigável nos autos. Determino ao banco requerente, que verifique 

atentamente as particularidades do caso e compareça a esta audiência 

devidamente munido de proposta para solução amigável. Deve também a 

requerida comparecer à audiência munida de proposta para solução 

amigável. E para tanto, proceda-se à sua intimação pessoal para 

comparecimento à audiência. Intimem-se. Cite-se a requerida para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 335, inciso I do Código 

de Processo Civil, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 

e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 
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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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023071-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT (EXECUTADO)

LUCIANO CAMILOT (EXECUTADO)

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - 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: 1023071-78.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Diante da notícia do falecimento do executado Luís Carlos Pavão, entendo 

necessário regularizar o polo passivo da ação, motivo pelo qual, defiro o 

pedido do exequente de Id 18059282. E para tanto, proceda-se à 

retificação da etiqueta de identificação dos autos, devendo passar a 

constar Espólio de Luis Carlos Pavão, incluindo-se no polo passivo seus 

herdeiros: Luiz Gustavo Aidar Pavão, Jamili Aidar Pavão e Luciano Camilot, 

devendo o espólio neste ato ser representado por seu inventariante, Sr. 

Luiz Gustavo Aidar Pavão. Intime-se o exequente para dar andamento ao 

feito, efetivando a citação dos executados, 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014736-36.2019.8.11.0041

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:

VANESSA DE MORAES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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: 

1014736-36.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Ante o 

pedido da requerida contido na contestação, petição de Id 20023575, bem 

ainda, considerando os valores depositados nos autos de consignação 

em pagamento, Feito nº 1012636-11.2019.811.0041, extrato anexo a 

presente decisão, entendo por bem deferir o pedido de designação de 

audiência de conciliação para tentativa de solução amigável, e da mesma 

forma, defiro o pedido de manutenção da posse do bem até a realização 

da audiência. Assim, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

expedido. Desta forma, diante das 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, defiro o pedido de designação de 

audiência de conciliação. Ademais, destaca-se que o Código de Processo 

Civil/2015, representa instituto a instrumentalizar a disposição da norma 

fundamental prevista no art. 3º, §§ 2º e 3º do novo diploma processual, 

que determina o comprometimento do Estado em promover, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. Assim, designo a audiência 

de conciliação designada, para o dia 17/06/2020 às 15:30 horas, para 

tentativa de solução amigável nos autos. Determino ao banco requerente, 

que verifique atentamente as particularidades do caso e compareça a esta 

audiência devidamente munido de proposta para solução amigável. Deve 

também a requerida comparecer à audiência munida de proposta para 

solução amigável. E para tanto, proceda-se à sua intimação pessoal para 

comparecimento à audiência. Intimem-se. Intimem-se. 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016601-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO CUIABANO (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: 1016601-31.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 21434947, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 26976591, 

dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido 

de Id 27536613. Cite-se o executado 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 art. 257, II 

do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 20 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: 1003910-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

WENDER MOURA GOMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (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: 1003910-19.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, devidamente 

acostado junto ao Id nº 30041733, indicando que o ajuste será pago em 03 

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 30041733 - pág. 5. Suspendo o feito até 

27/04/2020, data para pagamento da última parcela do acordo. Decorrido o 

prazo, portanto, em abril/2020, 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, 20 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: 1008655-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSE RIBEIRO DIAS - ME (EXECUTADO)

MELISSE RIBEIRO DIAS (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: 1008655-42.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido do exequente vindo ao Id 28813424, no tocante à 

apreensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, bem 

como, os bloqueios dos cartões de crédito das executadas, 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. II - 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, 20 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015760-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON PINHEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015760-07.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar movida por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A contra GEFERSON PINHEIRO DE 

LIMA do bem descrito na inicial. Apesar de deferida a liminar de busca e 

apreensão o bem não foi localizado. Por conseguinte, o banco autor 

requereu a execução do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia n. 

247497, com fundamento nos artigos 778 e 784, inc. III, do CPC (ID 

27756381), utilizando-se da planilha acostada junto ao ID 27756381 com 

os valores das prestações inadimplidas pelo devedor. É o relatório. 

Fundamento e Decido. 1. O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de 

processo sobre a alienação fiduciária, autoriza textualmente, no caso do 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado, a escolha do credor 

fiduciário entre a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de 

depósito (art. 4º) ou a opção pelo manejo da ação executiva (art. 5º). A 

propósito, confira-se: “Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá 

requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos 

autos, em ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II, do Título I, do 

Livro IV, do Código de Processo Civil. Art. 5º. Se o credor preferir recorrer 

à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão 

penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem 

para assegurar a execução.” Desse modo, uma vez que há previsão legal 

para a conversão e prosseguimento do feito em ação executiva, e 

observando os princípios da economia e celeridade processual, é 

dispensável a prévia conversão em ação de depósito. Nesse sentido, 

transcrevo ementas dos seguintes julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O 

Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da não localização do bem 

alienado, a possibilidade de requerer a conversão da busca e apreensão 

em ação de execução. 2. Não localizado o bem e presente nos autos o 

instrumento contratual assinado pelo devedor e por duas testemunhas, 

mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio através do qual 

haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão n. 

567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma 

Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” “PROCESSO CIVIL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A conversão da ação de busca 

e apreensão em execução por quantia certa privilegia os princípios da 

celeridade e da economia processual. (TJDFT - Acórdão n. 502178, 

20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, julgado 

em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)” A conversão da presente busca e 

apreensão em ação de execução baseia-se nos requisitos do art. 784, 

inciso III, do CPC. Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e 

oficie-se à Distribuição. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 

8.463,86 (oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis 

centavos) em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do CPC. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Fixo 

desde já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 02), e 

que se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do §1º do artigo 

827 do Código de Processo Civil. 5. 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. 6. Proceda-se à alteração do valor dado à 

causa no sistema Apolo, bem como na capa dos autos, para constar o 

valor de R$ 8.463,86, e intime-se o exequente comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 7. 

Intime-se também o exequente para efetuar o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 20 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: 1041138-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRA COELHO ALMEIDA (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: 1041138-57.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 25608130, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 29699468, 

dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido 

de Id 30007041. Cite-se a executada 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, 20 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: 1012701-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - MT13196-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012701-74.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 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. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade absoluta de contrato c/c 

indenização por danos morais e pedido de liminar proposta por Olinda 

Oliveira Rocha Mendonça em face de Banco BGN S/A, 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. Não há qualquer menção na 

presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo a requerente 

tão somente a declaração de nulidade de um segundo contrato que afirma 

não ter realização, repetição do indébito na forma dobrada, indenização 

por danos morais, não havendo quaisquer discussões acerca dos 

contratos firmados de natureza bancária/financeira. Neste sentido temos 

os julgados de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E 

COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial 

aprovou a Resolução 004/2008/CM, que atribuiu a competência e 

denominação às Varas Especializadas de 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. 2 - No 

caso concreto, conquanto a empresa seja administradora de Club Mais 

cartão de crédito, o fato é que a transação questionada na Ação de 

Reparação de Danos n. 1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza 

bancária, e sim eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a 

competência do Juízo Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. 

Desª. Clarice Claudino da Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

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) (grifo nosso) 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. (TJMT – 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) (grifo nosso) “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 - 

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.” (TJMT – 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, 20 

de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009304-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NIEDGA DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

NIEDGA DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

AZENIR DA SILVA (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: 1009304-02.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro o pedido de emenda de Id 30030097. 2. Defiro a emenda à inicial 
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com o devido pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, Id 

29920976. 3. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) 

dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 4. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 5. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar os executados, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 6. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 8. Intime-se o exequente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

20 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009306-69.2020.8.11.0041

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 DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009306-69.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará a 

devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. Intime-se o 

requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 20 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: 1058757-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS6337-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. 

1058757-97.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas, ID’s 27594480 a 27594487. Entretanto, deixo para analisar a 

medida liminar pleiteada após o cumprimento do item a seguir. II – Intime-se 

a parte requerida pessoalmente (via postal, com AR) e seu patrono, via 

imprensa, para que informe e comprove nos autos se está incluso no 

plano de Recuperação Judicial, o crédito aqui discutido e cobrado, pois 

não ficou comprovado com a documentação contida nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de regular prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008526-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI OAB - SP163607-A (ADVOGADO(A))

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-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. 

1008526-03.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 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. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por Valdecir Francisco de Oliveira em face de Iresolve Cia Securitizadora 

de Créditos Financeiros S/A, 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. Não há qualquer menção na presente ação acerca de 

revisão contratual, pretendendo o requerente tão somente a declaração 

de inexistência de relação contratual entre as partes, repetição do indébito 

na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo quaisquer 

discussões acerca dos contratos firmados de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 
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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. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

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) (grifo nosso) 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. (TJMT – 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) (grifo nosso) “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 - 

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.” (TJMT – 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, 20 

de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007273-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSMAR NERIS OAB - SP232751-O (ADVOGADO(A))

DANIEL NUNES ROMERO OAB - SP168016 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (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: 1007273-77.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 30422744 de reabertura de prazo, tendo em vista 

que não há prazo a ser restituído. II - Indefiro o pedido de suspensão de Id 

30422744 posto que o requerente não providenciou a execução da liminar 

e a consequente citação válida do requerido. Ademais, a suspensão do 

andamento não tem o condão de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a 

lide, avolumando a quantidade de processos na Secretaria. Assim, 

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, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 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: 1026878-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINEI FERREIRA (EXECUTADO)

GRAZIELE ALMEIDA CORREA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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: 1026878-43.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido da executada de desconstituição de penhora online 

realizada, contida na petição de Id 17682601. Apesar dos argumentos da 

empresa executada que alude ao princípio da preservação da empresa, 

não vejo presente a impenhorabilidade arguida, uma vez que ausente 

conteúdo probatório do alegado pela empresa executada. A 

impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 

833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as 

microempresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, 

alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. A proteção 

só pode alcançar os empresários individuais, as pequenas e as 

microempresas nas quais os sócios exerçam sua profissão 

pessoalmente, e limitada aos bens necessários ao desenvolvimento da 

atividade. A respeito do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o 

seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 

649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS 

NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 

IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1. A Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 

REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese 

de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do 

art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas 

jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno 

porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento 

da atividade objeto do contrato social. 2. A impenhorabilidade do art. 649 
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inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os 

empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os 

sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens 

necessários às suas atividades. 3. Recurso especial parcialmente 

provido. (REsp 1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016)”. Colaciono 

ainda julgado dos tribunais pátrios neste sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES DO CAIXA OU 

DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA 

DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. 

ELEMENTOS ESSENCIAIS E NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

COMERCIAL. O benefício previsto no inciso V do artigo 833 do digesto 

processual, que dispõe acerca da impenhorabilidade dos bens utilizados 

no exercício profissional, deve ser estendido à pessoa jurídica de 

pequeno porte, microempresa ou, ainda, firma individual, com vistas à 

preservação da própria sociedade empresária. (Acórdão 1194726, 

07195512620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, 

data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.)”. Assim, considerando que não restou comprovado 

trata-se de microempresa, nem tão pouco que os valores serão 

necessariamente destinados à manutenção da empresa, indefiro o pedido 

da executada de desbloqueio da quantia penhorada, contida na petição de 

Id 17682601. Certifique-se o decurso de prazo desta decisão. Após, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027941-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA NATALIA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE MICHELE GONCALVES OAB - MT8503/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027941-35.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Joana Natalia Macedo, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente Ação 

Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela de Urgência a Título 

de Dano Moral em desfavor de Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, igualmente qualificado e representado, com as alegações e 

fundamentos que seguem. Afirmou a requerente que firmou com o 

requerido um contrato de empréstimo em 01/08/2018, de n. 095010112138, 

a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 381,03, com taxas de juros 

mensais de 18% ao mês e 628,76% ao ano. Que há incidência indevida no 

contrato de juros remuneratórios extremamente abusivos. Assim, 

requereu a suspensão do pagamento das parcelas do contrato, 

considerando estar quitado o mesmo, devendo ser oficiado para a 

suspensão de tais descontos em sua conta corrente, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a citação do requerido. No mérito, pleiteou a 

nulidade dos juros acima da taxa média de mercado, limitando-os à 6,73% 

ao mês, pleiteando a repetição do indébito em dobro, e a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais, das custas 

judiciais e honorários advocatícios. Pugnando pelos meios regulares de 

prova, deu à causa o valor de R$ 13.285,08 (treze mil, duzentos e oitenta 

e cinco reais e oito centavos). Em decisão de ID 21302617 foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, 

a suspensão dos descontos na conta corrente da requerente, a exclusão 

de seu nome dos cadastros restritivos e determinada a citação do 

requerido. Regularmente citado (ID 21963760), o Banco requerido 

apresentou contestação e documentos de ID’s 22083582 a 22083895, bem 

como se manifestou junto ao ID 21804080 a 21963758 acerca da liminar, 

tempestivamente (certidão de ID 22513007), arguindo em sede de 

preliminar a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, a 

inépcia da inicial pelo argumento de que a requerente não indicou o valor 

tido como incontroverso, da falta de interesse de agir, pleiteando a 

extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, argumentou acerca 

da legalidade dos encargos contratados, devendo permanecer o contrato 

entre as partes, não cabendo a limitação dos juros remuneratórios, da 

legalidade da capitalização de juros, da legalidade da tarifa de cadastro, 

do descabimento da restituição em dobro e da inexistência do dever de 

indenizar por danos morais. Pleiteou ao final a improcedência total da ação 

e a condenação da requerente nas custas e verbas de sucumbência. 

Intimada, a requerente apresentou junto ao ID 23780724 impugnação à 

contestação, contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando 

seus pedidos iniciais. Em decisão de ID 27352163 foi mantida a decisão 

inicial liminar, bem como intimadas as partes a especificarem as provas 

que ainda pretendessem produzir, ambos pleitearam o julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisional de contrato bancário 

com pedido de tutela de urgência a título de dano moral, promovida por 

Joana Natalia Macedo em face de Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, na qual a requerente pleiteou a revisão do contrato de 

financiamento realizado com o requerido, alegando cobrança de juros 

remuneratórios, pretendendo a repetição do indébito em dobro e 

indenização por danos morais. Incide à hipótese vertente a regra inserta 

no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o 

julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de 

direito. Antes de adentrar ao mérito, passo ao exame das preliminares 

arguidas. Das preliminares -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 a requerente preenche os requisitos para a concessão do 

benefício, conforme fundamentação da decisão concessiva. Rejeito, pois, 

a preliminar. -Da inépcia da inicial No tocante a alegação de inépcia da 

inicial, pela ausência de cumprimento de requisitos pela requerente, pois 

“não havendo a discriminação das obrigações contratuais que a autora 

pretende controverter, bem como a indicação do valor que entende 

incontroverso fundado na pretendida revisão contratual mediante planilha 

descritiva, a petição inicial será inepta”, tenho que a requerente cumpriu 

os mencionados requisitos, os fatos foram narrados e estão relacionados 

com o direito, bem como está presente na fundamentação o motivo de a 

parte requerida recorrer ao judiciário para ver solucionada a lide, 

indicando os valores e encargos que a requerente entende corretos e os 

abusivos. Dessa forma, rejeito a preliminar. - Da falta de interesse de agir 

Ainda, o requerido contrapõe aos argumentos da 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, pois, a preliminar. Passo agora à 

análise do mérito da presente ação. Da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Conforme decisão de ID 21302617, tenho como incidente o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, invertendo o 

ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica da 

requerente. 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 requerida determinar as cláusulas que 

entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se 

ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão 

indeferidos os pedidos genéricos. Do mérito 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 No tocante aos juros remuneratórios, é cediço 

que mesmo depois do pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal 

Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, podiam ser pactuados pelas 

partes interessadas, podendo ultrapassar os 12% ao ano, já que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 174 de 394



regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 3º, da CF) nunca foi 

feita. Competentes, por isso, 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). No caso dos autos, os juros 

remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado pelas partes estão 

estipulados em 18,00% ao mês (contrato de ID 21226014), razão pela qual 

imperiosa a limitação pretendida no caso em tela, pois flagrante a 

onerosidade e abusividade na pactuação desse encargo. Assim, limito os 

juros remuneratórios do contrato n. 095010112138 retro citada em 6,73% 

ao mês, consoante taxa média de mercado à data da contratação. Da 

repetição de indébito Conforme já dito, os bancos, como prestadores de 

serviços possuem responsabilidade profissional e são regidos pelas 

regras do Código de Defesa do Consumidor que consagram a objetividade 

relativa, ou seja, sem culpa. Se os sistemas eletrônicos são 

disponibilizados pelo banco aos seus clientes, inclusive pelo fato de que 

tal via lhe proporciona enorme redução de custos e por consequência um 

aumento em seus lucros, é dever daquele impedir que estes, que possuem 

boa-fé, sejam lesados. Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, 

não se tem dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do banco réu em 

reparar os prejuízos sofridos pela requerente. Nesse sentido o TJDF: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. VÍCIO DO SERVIÇO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. A autora foi cobrada indevidamente, em 

razão de várias transações não autorizadas por ela e que haviam sido 

lançadas na fatura de seu cartão de crédito. O d. Juízo de Primeiro Grau 

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao 

pagamento da quantia de R$ 4.583,32 (quatro mil quinhentos e oitenta e 

três reais e trinta e dois centavos), a título de repetição do indébito. O 

recorrente, em sede recursal, alega que não houve defeito na prestação 

do serviço, sendo incabível a restituição em dobro. Por fim, defende que 

os juros de mora nas condenações por danos morais são devidos a partir 

da sua fixação. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do 

sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de 

proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal). A teoria 

do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do 

Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de 

produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação 

jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa da 

consumidora. Nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é 

do fornecedor, o qual não demonstrou haver qualquer causa excludente 

da responsabilização, as quais romperiam com o nexo de causalidade 

entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor. O art. 42, § 

único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe: "o consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável." Cumpre destacar que não 

há se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, 

porquanto basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na 

cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor a ensejar a reparação. 

Quanto à impugnação relativa aos juros de mora referentes à reparação 

por danos morais, essa não merece prosperar haja vista a inexistência de 

condenação em danos morais. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso e mantenho a r. sentença recorrida. Vencida a parte recorrente, 

deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995. Sem honorários advocatícios, haja vista a 

ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995.” (Acórdão n. 574198, 

20110111794792ACJ, Relator HECTOR VALVERDE SANTANA, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 23/03/2012 p. 266) “AGRAVO REGIMENTAL EM 

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - DÉBITO 

INDEVIDO DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - VIABILIDADE - PAGAMENTO EM DOBRO - CABIMENTO. 1. 

Reputando-se as razões do apelo improcedentes e encontrando-se estas 

em confronto com jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça e do 

Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o disposto no art. 557 do Código de 

Processo Civil, negando-se provimento de plano ao recurso. 2. Em face da 

ausência de amparo legal e contratual capaz de justificar o desconto de 

valores na conta na conta-corrente do consumidor, mostra-se devida a 

devolução em dobro, consoante inteligência do parágrafo único do artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo regimental conhecido e 

não provido.” (Acórdão n. 584937, 20110110133405APC, Relator J.J. 

COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, julgado em 02/05/2012, DJ 

10/05/2012 p. 141) Com isso, pode-se concluir que a falta do cumprimento 

desta obrigação fere o princípio da boa-fé e o da justiça contratual que 

devem prevalecer nos contratos de relação de consumo. Com a revisão 

do encargo abusivo cobrado no período de normalidade contrato (juros 

remuneratórios), cabe a devolução dos valores cobrados e pagos pela 

requerente, valores estes a serem apurados e a ser devidamente 

corrigidos, na forma dobrada, compensando-se a quantia final com seu 

débito, se houver. Dos danos morais No que tange à alegação da 

requerente em ter sido lesado em virtude de cobranças que considera 

abusivas, totalmente descabida, uma vez que para a caracterização do 

dano moral deve-se levar em conta a violação dos direitos da 

personalidade e, na medida em que os direitos da personalidade estão 

sustentados na dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a 

própria dignidade humana. Não constatei, a partir da narração dos fatos 

constante da exordial, qualquer mácula à reputação da requerente, ou à 

sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a requerente ter tido 

dissabores, por ainda não se atentar ao dia do crédito de seus proventos, 

não se caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do 

que isso, a prova do dano moral é a prova da violação do dano a 

personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso. 

Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente aos presentes 

autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não merece guarida 

o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, 

por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o 

surgimento de um dever de indenização. DISPOSITIVO Em face do exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Joana Natalia Macedo move em face 

de Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato 

de n. 095010112138, nos seguintes termos: 1. Limito os juros 

remuneratórios no patamar de 6,73% ao mês, no mencionado contrato; 2. 

Determino a restituição, na forma dobrada, do valor a ser apurado pelo 

pagamento efetuado a maior pela requerente, diante da cobrança abusiva 

de juros remuneratórios e tarifa de cadastro no período da normalidade 

contratual, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da 

ocorrência de cada respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao 

mês, contados a partir da citação, deve-se ainda proceder à 

compensação se houver débito da requerente do referido contrato. 3. 

Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado 

na presente ação. A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão. Considerando que a requerente decaiu de 

parte mínima de seus pedidos, condeno o requerido ao pagamento das 
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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. 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 [1] 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019933-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDSAY WINDSOR RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019933-74.2016.8.11.0041. Vistos etc. Lindsay Windsor 

Rodrigues Ferreira ingressou com Ação para Declarar Nulidade Contratual 

c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela em face 

de Banco BMG S/A. Afirmou a requerente que é funcionária pública 

municipal da prefeitura de Cuiabá-MT, ela presta serviços na creche 

municipal Benedita Dias Evangelista no município de Cuiabá-MT. Que em 11 

de novembro de 2011 realizou um empréstimo do valor de R$ 2.300,00 

(dois mil e trezentos reais). Os representantes do Banco BMG - dos quais 

só lembra que o primeiro nome são Pedro e Cintía - informaram que ela não 

precisaria se preocupar, pois o desconto seria feito na folha de 

pagamento. Que assinou o contrato, sendo apressada para não analisar o 

contrato, onde lhe foi entregue apenas a proposta de adesão e teve o 

valor disponibilizado em sua conta corrente. Que estranhou a ausência de 

envio de boleto e depois de decorridos quase que dois anos do 

empréstimo, entrou em contato com fim de aferir em quanto restava do 

débito. Contudo, em contato telefônico com a requerida, esta afirmou que 

não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de empréstimo na 

modalidade cartão de crédito consignado, que não se tratavam de 

parcelas, mas de valor mínimo com fito de cobrir os juros. Aduziu que não 

contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Defendeu ainda que jamais recebeu cartão de crédito, não 

tendo realizado compra ou saque, mas sim uma transferência bancária. 

Asseverou que referido cartão de crédito nunca chegou às mãos da 

requerente, nem ao menos nenhuma fatura ou aviso, se limitando a 

requerida a descontar o valor de pagamento mínimo. Afirmou como 

consumidora que foi enganada, sendo lhe prometida vantagens que não 

se concretizaram, bem como não foi informada dos detalhes da 

prestações que deveria cumprir, sendo impelida a pagar juros 

remuneratórios em percentual desconhecido, sem previsão de quando lhe 

será dada a quitação. Defendeu que nunca recebeu cartão de crédito do 

banco requerido, pedindo reconhecimento da abusividade, questionando 

suposta prática abusiva, pede assim o ressarcimento por suposto dano 

moral sofrido. Postulou pelo deferimento da gratuidade da justiça e da 

inversão do ônus da prova, requerendo a incidência do Código de Defesa 

do Consumidor. Defendeu a relação de consumo, a onerosidade 

excessiva do contrato, o ressarcimento pelos danos morais sofridos, ao 

final, pleiteou a procedência total da ação, condenando o requerido ao 

pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os 

meios de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). A inicial veio instruída com documentos. Pela decisão contida no Id 

3715018 o juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a 

inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e 

determinou a citação do requerido. Regularmente citado, o banco 

requerido apresentou defesa, Id 20914695. Em sua defesa, defendeu a 

validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do 

contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano, 

pleiteando ao final a improcedência total da ação. Acostou documentos, 

dentre eles planilha de evolução do débito do cartão de crédito, bem como, 

as faturas do cartão de crédito. Devidamente intimada a requerente para 

manifestar-se acerca da contestação, apresentou impugnação na petição 

de Id 24035153. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, decisão de Id 26852646, ambos deixaram transcorrer 

o prazo sem manifestar-se. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Indenizatória C/C Pedido Liminar 

de Suspensão dos Descontos e Revisão de Contrato de Empréstimo 

movida por Lindsay Windsor Rodrigues Ferreira em face de Banco BMG 

S/A. Pretende a requerente com a presente ação declarar a nulidade do 

contrato firmado com o banco requerido, uma vez que acreditava ser de 

empréstimo consignado, tendo ao final ressarcimento pelos danos morais 

que alega ter sofrido. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I 

do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. - Da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado 

pelo Juízo em decisão proferida no Id 3715018, tenho como incidente o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de 

consequência, a inversão do ônus da prova. Anoto que a decisão passou 

irrecorrida. 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. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. DO MÉRITO Inicialmente, verifico que as partes 

celebraram Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em 

Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para 

desconto em folha, constante do Id 20914694. Entretanto, destaco que 

trata-se a hipótese em estudo de contrato de empréstimo consignado na 

modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por 

desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor 

mínimo indicado na fatura do cartão. Em que pese a previsão legal da 

possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados 

ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.º 13.172/2015), mediante 

utilização da reserva de margem consignável, no presente caso, 

verifica-se que o autor não teve informações suficientes sobre a 

sistemática de funcionamento do contrato firmado. Constitui direito básico 

do consumidor, nos termos dos incisos III e V do art. 6º do CDC, “a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem” e “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. Da mesma 

forma, o art. 52 do código consumerista determina que o fornecedor 

deverá informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a 

soma total a pagar, os casos de serviços que envolvam crédito ou 

financiamento, confira-se: Art. 52. No fornecimento de produtos ou 

serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As 

multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu 

termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. 

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total 

ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos autos, tenho que não 

foi possível à parte autora quando da contratação, vislumbrar de forma 

clara, o valor e quantidade de parcelas a serem consignadas, o termo final 

da quitação da dívida, ou se o valor do pagamento mínimo da fatura do 

cartão de crédito seria suficiente quitar o financiamento. Diante disso, o 
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que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida 

impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o 

valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, 

projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra 

extremamente oneroso à parte autora, consumidora. Assim, coerente o 

pedido do autor e consequentemente seu deferimento. Considerando que 

a requerente, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance 

modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com 

juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, 

como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz 

de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do 

cartão de crédito. Resta evidente que a vontade da requerente era a de 

celebrar apenas contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas 

pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da 

importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito. Bem 

ainda, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de 

que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dele, se tratava de 

saque com cartão de crédito, quer porque sequer teve acesso ao “cartão 

plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão, ou, 

ainda, de autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) 

realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via TED, 

como confessadamente o fez. O único elemento a apontar que o referido 

valor, creditado na conta corrente do autor, tratava-se de saque de cartão 

de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio 

banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao 

longo de toda a sua suposta emissão, jamais chegou a ser utilizado pelo 

autor para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para 

compras. Em situações semelhantes os tribunais pátrios, assim se 

posicionaram: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E 

INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. 

EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO, MEDIANTE DESCONTO EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, 

DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. ADEQUADA PRESTADA PELO 

BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 

3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A REFORMA OU 

REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE FRENTE AO 

CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO CDC/2015. PARTE 

RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE 

SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO 

Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ 

PROVIMENTO. (Apelação Cível nº 0477896- 61.2014.8.19.0001 - Des(a). 

FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 

05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 

8.078/90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. 

CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A 

NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA 

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- VALOR MÍNIMO 

DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE 

PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA 

DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O 

LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO 

DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O 

CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM FOLHA ATÉ A 

QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA APURAÇÃO DO SALDO 

DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA 

NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, COMPENSANDO-SE OS VALORES 

PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM 

DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO 

VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. (Apelação Cível nº 0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM 

MEDEIROS - Julgamento: 20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL 

CONSUMIDOR) EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. 

Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte 

requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque 

com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros 

de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. 

Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por 

meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária 

("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do 

mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de 

inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores 

indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; 

Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; 

Data de Registro: 13/06/2018) Bem ainda, tenho que o banco requerido 

não se desincumbiu do ônus de comprovar quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante norma 

insculpida no art. 373, inciso II. Desta forma, merece procedência o pedido 

da autora de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito 

para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, 

para servidor público. No tocante ao pedido de revisão do contrato, passo 

a verificar a cláusula que trata dos juros remuneratórios. Dos juros 

remuneratórios 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 a 

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.” Com esse 

entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a 

cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável 

a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a 

cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de 

mercado. O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 

596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo 

sentido entende o Superior Tribunal de Justiça. De outro modo, cumpre 

salientar o fato de que o Banco Central não possui tabela referente a 

cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada como paradigma a 

taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a operação menos 

onerosa à parte devedora. O contrato ora em discussão de cartão de 

crédito firmado entre o autor e o banco requerido, Ficha Cadastral – Termo 

de Adesão à Consignação em Pagamento para Empréstimo e Cartão de 

Crédito – Autorização para desconto em folha, constante do Id 20914694. 

Apesar do banco não ter acostado cópia das faturas do cartão de crédito, 

não demonstrando a média da taxa de juros remuneratórios incidentes no 

período do contrato, ora discutido, mantenho a média aplicada ao período, 

a contar de dezembro/2011, quando firmou-se o contrato, até os dias 

atuais, qual seja, a média de 4,90% ao mês. Com efeito, referido 

percentual é a média praticada no mercado. Ressalto que, a taxa média é 

utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros 

incidentes no contrato firmado entre as partes, de cartão de crédito, não 

destoam da média praticada pelo mercado, não caracterizando a 

abusividade. Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no 

contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo 

Banco Central referente a modalidade contratada devendo por isso ser 

mantida. Assim, mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado 

entre as partes, referente ao cartão de crédito ora discutido, consoante 

Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em Pagamento para 

Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para desconto em folha, 

constante do Id 20914694, firmada entre as partes, em 4,90% ao mês, 

portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses 

discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até 

os dias atuais. Da repetição de indébito Diante das abusividades 

encontradas no contrato firmado entre as partes, Ficha Cadastral – Termo 

de Adesão à Consignação em Pagamento para Empréstimo e Cartão de 

Crédito – Autorização para desconto em folha, constante do Id 20914694 

a repetição é cabível, na forma simples, ainda que não haja prova, nos 

autos, de que os pagamentos a maior tenham sido feitos por erro. Com 

efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como uma das formas de 

enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores pagos a 

maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das partes, 
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injustamente alterada pela abusividade do contrato. Repiso, entretanto, 

que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a matéria, 

quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança excessiva, 

mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do Código Civil”. No 

caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à cobrança realizada 

pela parte adversária, porquanto a incidência dos encargos fulcrou-se em 

dispositivos contratuais, envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pela requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. 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, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido do autor para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Lindsay 

Windsor Rodrigues Ferreira em face de Banco BMG S/A, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange ao cartão de crédito ora 

discutido, firmado através da Ficha Cadastral – Termo de Adesão à 

Consignação em Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – 

Autorização para desconto em folha, constante do Id 20914694, determino 

a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a 

modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para 

servidor público. No tocante ao pedido de revisão: 1. Mantenho os juros 

remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão 

de crédito ora discutido em 4,90% ao mês, portanto, dentro dos 

parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, 

do período compreendido entre dezembro/2011 até os dias atuais. Assim, 

fixo o referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em 4,90% 

ao mês. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo 

saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à 

compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, 

tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data 

da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. 

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. 

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. 

Todavia, em relação à requerente a obrigação que fica suspensa, em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram 

concedidos na decisão de Id 19647380. Custas processuais, “pro rata’. 

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, 20 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000136-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DIAS JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-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: 

1000136-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REU: PEDRO DIAS JUNIOR Sentença Vistos etc. 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob n. 32.995.755/0001-60, com sede em Tangará da 

Serra - MT, por intermédio de seus procuradores, ingressou perante este 

juízo com a presente AÇÃO MONITÓRIA em face de Pedro Dias Junior, 

inscrito no CPF sob n. 944.368.001-72, residente e domiciliado nesta 

Comarca, expondo e requerendo o que segue. Em resumo, aduziu que é 

credor do requerido na quantia de R$ 60.149,72 (sessenta mil, cento e 

quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) decorrente do Cartão de 

Crédito n.º 4763319010027004, bem como Contrato de Adiantamento a 

Depositante de n.º 00000000000000329150, Contratos de Antecipação de 

Recebíveis de n.º B621305489, B621302811, B621300134 e Contratos de 

Antecipação de Recebíveis Eletrônicos n.º B521319925, B621305470, 

B621306671, B621301300, colacionados aos autos, e que, apesar dos 

esforços para receber o crédito amigavelmente, não obteve sucesso. 

Assim, pelo exposto, requereu a citação da parte ré para que pague o 

débito existente, e, caso negativo, a conversão do título em executivo, 

formulando ainda o pedido das verbas sucumbenciais. Com a inicial vieram 

os documentos. Distribuída a ação em 05/01/2017, foi determinando a 

citação do requerido em 24/01/2017. Citação positiva do requerido 

conforme a certidão junto ao ID 5592295. O requerido apresentou 

embargos monitórios junto ao ID 6054397, tempestivamente (certidão ID 

9449419). Argumentou o requerido acerca das irregularidades e abusos 

praticados pelo requerente, em excesso de juros e cumulação com 

encargos abusivos. Pleiteando preliminarmente os benefícios da justiça 

gratuita, inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Pleiteando ao final a improcedência total da ação, bem como a 

condenação do requerente para pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Em impugnação de ID 9749925 o requerente 

contrapôs aos argumentos do requerido, acerca da validade do contrato 

firmado entre as partes, da legalidade das cláusulas contratadas, bem 

como do preenchimento dos requisitos essenciais para ingresso da 

execução. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendessem produzir, o autor pleiteou o julgamento antecipado da lide e 
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o réu pelo depoimento pessoal do requerente e prova pericial. Em decisão 

de ID 18077429, foi designada audiência de conciliação. Realizada a 

audiência, esta resultou infrutífera. O requerente foi intimado para 

promover a juntada dos cheques custodiados e não pagos, ID 199961134. 

Juntados os cheques custodiados e não pagos junto ao ID 20102477, o 

requerido devidamente intimando para manifestar, manteve–se inerte. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação Monitória, na qual o requerente pretende o recebimento 

de crédito na importância de R$ 60.149,72 (sessenta mil cento e quarenta 

e nove reais e setenta e dois centavos), representados por contratos 

trazidos aos autos. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do 

artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. 

Prescinde o feito de dilação probatória comportando seu julgamento 

antecipado, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Antes de 

adentrar ao mérito, passo ao exame da preliminar arguida. Da impugnação 

ao deferimento da justiça gratuita Insurge-se o requerente, em sede de 

preliminar, contra o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao 

requerido. Sem razão o requerente. 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 ao requerido. Rejeito, pois, a preliminar do 

requerente. Passo à análise do mérito da presente ação. Mérito Os 

presentes embargos monitórios deve ser julgado improcedente, diante da 

inexistência de documentos que a lei considera indispensável, in casu, 

memória de cálculos especificando o valor correto – art. 702 § 2º, CPC, 

bem como pela inexistência de pedido apto a verificar os demais 

elementos indicados no pedido do requerido. Verifico que o requerido, 

apesar de possuir a disposição tabela de cálculo apresentada pelo aqui 

requerente na ação monitória, alegou excesso de execução impugnando a 

planilha apresentada pelo autor, mas não se desincumbiram do ônus de 

apresentar o valor que entende correto, incontroverso, indo de encontro 

com o art. 330, §2º, do CPC, que determina: “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.”. Assim, 

verifico que o requerido apesar de possuir a obrigação de comprovar o 

fato constitutivo de seu direito – art. 373, II, do CPC, por meio da juntada da 

planilha de cálculos que indiquem o valor do que entende correto, com a 

indicação dos índices e parâmetros corretos, não o fez, contentando-se 

com mera alegação genérica, devendo ser rejeitada essa alegação. Nesse 

sentido é a jurisprudência do TJ/MT, que abaixo colaciono: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – 

REJEITADAS – QUESTÕES NÃO APRESENTADAS EM EMBARGOS 

MONITÓRIOS – NÃO CONHECIMENTO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO, ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE 

DÉBITO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ – ALEGAÇÃO DOS 

RÉUS DE EXCESSO DE ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 

DE VALOR QUE ENTENDEM CORRETO E DE DEMONSTRATIVO 

DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702 , §§2º E 3º DO 

CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 

DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Inexiste 

ofensa ao princípio da dialeticidade, se os apelantes atacam o 

pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados 

nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou 

decidido na sentença. Não há nulidade na sentença que contém os 

elementos essenciais (relatório, o dispositivo que ampara a resolução das 

questões principais em que as partes lhe submeterem e os fundamentos, 

em que o juiz analisou as questões de fato e de direito), nos termos do 

artigo 489, I, II e III do CPC. As matérias apresentadas nas razões do 

recurso que não foram objetos de insurgência pelos apelantes quando da 

oposição dos embargos monitórios, não podem ser analisadas em 

Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de afronta ao princípio do duplo 

grau de jurisdição e caracterização de supressão de instância. Conforme 

estabelece a Súmula 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em 

conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui 

documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” Nos termos do 

artigo 702 , §§2º e 3º do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia 

quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da 

dívida (§2º) e, não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o 

seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos 

serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de 

excesso (§3º). Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o 

caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo 

geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 

ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a 

fase de conhecimento.” (N.U 0000466-02.2015.8.11.0029, NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (grifo nosso). No 

caso em epígrafe, como já mencionado acima, alegou o requerido que 

ocorreu cobrança abusiva e ilegal de encargos no título em discussão, 

pleiteando a limitação de juros e a exclusão de sua cumulação com outros 

encargos, porém, tampouco apresentou o valor que entende como correto 

da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos 

alegados, conforme preceitua o dispositivo acima explicitado. Destarte, 

não tendo o requerido cumprido o seu ônus processual de indicar o valor 

que entende em excesso – indicando o valor incontroverso, devendo 

continuar este a ser pago ao credor – na petição inicial e, via de 

consequência o valor correto, hei por correto julgar improcedente a 

presente demanda. DISPOSITIVO Pelo exposto, REJEITO os embargos 

monitórios e JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória, nos termos 

do inciso I, art. 487 do CPC, e, por consequência, por força do artigo 702, 

§8º do CPC, os documentos apresentados na exordial, constituem-se em 

título executivo judicial, de pleno direito. Condeno o requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da 

parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária. Transitada em julgado, intime-se o requerente a 

providenciar a memória atualizada do débito, para prosseguimento na 

forma executiva de cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 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

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB-ACP

O(A) Doutor(a) BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES, Juiz de Direito da Vara de 

Ação Civil Pública e Ação Popular 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 COVID- 

19 – Novo Coronavírus;

Considerando, ainda, 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 Público e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, será 

realizado prioritariamente pelo telefone (66) 9 9627-5353, via ligação 

telefônica ou mensagem pelo Whats’App, assim como pelo email 

cba.varapublicapopular@tjmt.jus.br.

Art. 2º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete, por meio de mensagem 

eletrônica a ser enviada para o email acima.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor em 20.03.2020.

Art. 4º Encaminhe-se cópia desta portaria à Corregedoria-Geral da 

Justiça, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, às Procuradoria do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Cuiabá e à Ordem dos Advogados do Brasil.

Cuiabá/MT, 20 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1065787 Nr: 53573-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, MAURO LUIZ SAVI, 

AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO, SERGIO RICARDO ALMEIDA, 

DJALMA ERMENEGILDO, LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT, ROBSON 

RODRIGUES ALVES, LEONIR RODRIGUES DA SILVA, EVANDRO 

GUSTAVO FORTES DA SILVA, CARLOS OLIVEIRA COELHO, EDITORA DE 

GUIAS MATO GROSSO LTDA, MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E 

EDITORA LTDA- EPP, DJAN DA LUZ CLIVATTI, INTERGRAF - E.G.P. DA 

SILVA-ME, JOÃO DORILEO LEAL, JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI, 

ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA, DEFANTI INDÚSTRIA 

COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, JORNAL A GAZETA (GRUPO 

GAZETA DE COMUNICAÇÃO ), GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA 

LTDA - ME, KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CARLOS 

OLIVEIRA COELHO ME, DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR, MARCIA 

PAESANO DA CUNHA, ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE, CAPGRAF - 

EDITORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, FABIO 

MARTINS DEFANTI, RENAN DE SOUZA PAULA, ANTONIO RONI DE LIZ, 

EDITORA DE LIZ LTDA, HÉLIO RESENDE PEREIRA, W. M. COMUNICAÇÃO 

VISUAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LEÃO 

OSORIO - OAB:DF. 41.800, CARINA PETRELLI CORREA ALMEIDA - 

OAB:18.050, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, 

EPAMINONDAS JOSÉ MESSIAS - OAB:15301, FABIOLA MONTEIRO 

OLIVEIRA NOLGHERONI - OAB:OAB/SP 169.277, FABRICIO MONTEIRO 

OLIVEIRA - OAB:12822/MT, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6.000/MT, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JÚNIOR - 

OAB:9.607/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, 

LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36.082/DF, LOIDE SANTANA 

PESSOA - OAB:15187, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - 

OAB:38.651/SP, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15.074/MT, MÁRCIO LEANDRO P. DE ALMEIDA - OAB:7968/MT, 

MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH 

- OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 375060 Nr: 11733-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, JOEL QUIRINO PEREIRA, 

GERALDO LAURO, JOSÉ 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:5768, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20612-a 

OAB/MT, PAULO CEZAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659, 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-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, 18 de Março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 248512 Nr: 16119-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS AKERLEY, TARITT 

CAMPOS AKERLEY, GUILHERME AKERLEY FILHO, DÁRIO PEREIRA 

DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, ANA MARIA RIBEIRO - OAB:6274/MT, CARLOS EDUARDO 

FRANÇA - OAB:3055/MT, CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA - 

OAB:10.309, ODILZON DAS NEVES GRAUS - OAB:935, Silvia Regina 

Siqueira Loureiro Oliveira - OAB:7149-B, UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 SENTENÇA.

1. Relatório:

Trata-se de Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face 

Marcelo Campos Akerley, Taritt Campos Akerley, Guilherme Akerley Filho e 

Dário Pereira Domingos, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que as investigações que alicerçam a demanda estão 

baseadas nos autos do Inquérito Civil n.º 000487/02/2004, instaurado com 

vistas a apurar ato de improbidade administrativa nos fatos relatados no 

Inquérito Policial n.º 124/2003, que deu origem à propositura de denúncia 

pela 12ª Promotoria de Justiça Criminal.

Relata que o inquérito policial e a prisão em flagrante dos requeridos, 

trouxe à tona um esquema fraudulento montado no DETRAN/MT, no qual 

multas de trânsito foram suspensas ou canceladas indevidamente.

Consta que as investigações apuraram que no período de abril a julho de 

2003, os requeridos Marcelo Campos Akerley e Taritt Campos Akerley, na 

qualidade de estagiários e ex-estagiários do DETRAN/MT, 

respectivamente, alteraram dados no sistema informatizado da autarquia, 

com o fim de cancelarem ou suspenderem multas de trânsito de forma 

fraudulenta, utilizando-se, para tanto, das senhas das servidoras Nilva 

Ramalho e Iraci Barbosa Rodrigues e das funções do sistema: CANINFDT, 

LIMINAR, ALTINFDT e EFE-SUSP.

Sustenta que, de acordo com o relatório técnico do CEPROMAT n.º 
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006-2003/GPT-03, as funções utilizadas indevidamente pelos requeridos 

permitiam o cancelamento de infrações (CANINFDT); cancelamento ou 

suspensão de infração independentemente do órgão autuador (ALTINFD); 

suspensão de infração quando existe solicitação por mandado judicial 

(LIMINAR) e suspensão de infração em virtude de recursos em trâmite na 

Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI (EFE-SUSP).

Relata que o acesso ao sistema informatizado de cadastro de multas do 

DETRAN/MT se dava por intermédio das senhas das servidoras Nilva 

Ramalho e Iraci Barbosa Rodrigues.

Esclarece que as senhas usurpadas eram compostas por duas 

sequências para cada servidora. A primeira sequência permitia o acesso 

ao sistema implantado pelo CEPROMAT, denominado INFOVIA, e a 

segunda permitia a entrada no sistema do DETRAN/MT, possibilitando o 

uso das funções acima descritas.

Alega que as senhas surrupiadas eram as BN001576 e 46892, 

pertencentes à servidora Nilva Ramalho, e a senha BN000038 e 01830, de 

titularidade de Iraci Barbosa Rodrigues.

 Afirma que, de posse das referidas senhas e conhecendo o modo de 

operação do sistema de informações do DETRAN/MT, os requeridos 

Marcelo e Taritt Akerley promoveram 2.513 (duas mil quinhentos e treze) 

alterações de dados no sistema de cadastro de multas, todas ocorridas no 

período de abril a julho de 2003.

Assevera que, inicialmente, os atos eram praticados na Agência Central 

do DETRAN/MT, mais especificamente no setor de Aviso de 

Recebimento-AR, local onde era lotado o requerido Marcelo Akerley, assim 

como no laboratório de sangue do já extinto IPEMAT, local utilizado pelo 

requerido Taritt Akerley.

Diz que, ao tomarem conhecimento que havia uma investigação para 

apurar tais práticas, os requeridos passaram a utilizar um terminal 

existente na Secretaria de Estado e Administração - SAD, mais 

especificamente, na sala onde trabalhava Guilherme Akerley Filho, genitor 

de Marcelo e Taritt Akerley.

Menciona que devido à implantação da INFOVIA/MT, serviço que interliga 

as redes de computadores de diversas secretarias e órgãos do governo 

estadual, foi possível a comunicação e acesso ao sistema de informática 

de órgãos distintos desde que interligados, como de fato ocorria entre a 

SAD e o DETRAN/MT.

Relata que Guilherme Akerley Filho integrou efetivamente o esquema, na 

medida em que, com pleno conhecimento dos fatos, fornecia o terminal de 

computador com acesso à rede INFOVIA/MT para que seus filhos 

efetuassem o cancelamento e a suspensão fraudulenta de multa de 

trânsito.

 Aduz, ainda, que o requerido Dário Pereira Domingos desempenhava 

função essencial no esquema, na medida em que captava “clientes”, 

infratores de trânsito que pretendiam escapar de suas obrigações legais 

de forma fraudulenta.

Pontua que o requerido Dário Pereira Domingos, arregimentava infratores 

de trânsito dipostos a burlar a lei, repassando os dados necessários aos 

requeridos Marcelo e Taritt Campos Akerley, os quais, fazendo uso de 

terminal computador de livre acesso do requerido Guilherme Akerley Filho 

e com sua aprovação, cancelavam ou suspendiam multas de trânsito, 

inserindo informações falsas ou excluindo dados verdadeiros do sistema 

informatizado do DETRAN/MT, tudo praticado mediante recebimento de 

propina, que consistia em 10% (dez por cento) do valor real da multa.

 A exordial apontou, ainda, que o grupo promoveu alterações fraudulentas 

em 2.513 (duas mil quinhentos e treze) multas, beneficiando 725 

(setecentos e vinte e cinco) pessoas e causando um prejuízo ao erário no 

montante de R$ 522.231,20 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta 

e um reais e vinte centavos).

Por entender presentes os requisitos da antecipação de tutela, a parte 

autora requereu a indisponibilidade dos bens dos requeridos até o valor de 

R$ 522.231,20 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e um reais e 

vinte centavos).

No mérito, pugnou pela procedência da ação, com a condenação solidária 

dos requeridos ao ressarcimento do valor pleiteado em sede de 

antecipação de tutela.

 Instruiu a inicial os documentos de fls. 16/516.

Em despacho inicial foi determinada a notificação dos requeridos (fl. 517).

Foram notificados pessoalmente os requeridos Marcelo Campos Akerley e 

Guilherme Akerley Filho (fls. 525; 593), tendo ambos apresentado 

manifestação por escrito (fls. 536/543; fls. 635/639).

O requerido Taritt Campos Akerley compareceu por advogado constituído 

e apresentou manifestação por escrito (fls. 556/559).

O requerido Dário Pereira Domingos foi citado por edital (fl. 611), sendo 

nomeado como curador especial um dos professores do Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso (fl. 620), o qual 

apresentou manifestação escrita na forma de negativa geral (fl. 630).

O Ministério Público apresentou impugnação às manifestações por escrito 

(fls. 641/647).

O decisum de fls. 651/656, recebeu a inicial, indeferiu o pedido liminar, 

determinou a intimação do Estado (art. 5º, §2º da Lei 7.347/85) e a citação 

dos requeridos.

Intimado, o Estado de Mato Grosso manifestou interesse em compor a lide, 

sendo então incluído como litisconsorte ativo (fls. 660).

Às fls. 666/668, foi comunicado o deferimento da tutela antecipada, em 

sede de agravo de instrumento interposto pelo Parquet (fls. 669/694), 

determinando a indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Foram citados pessoalmente apenas os requeridos Dário Pereira 

Domingos e Guilherme Akerley Filho (fls. 789; 883), tendo os mesmos 

apresentado contestação (fls. 790/794; 853/857).

O decisum de fls. 839 deferiu a citação por edital dos requeridos Marcelo 

Campos Akerley e Taritt Campos Akerley, sendo nomeado como curador 

especial um dos professores do Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade Federal de Mato Grosso (fl. 861), o qual apresentou 

contestação às fls. 869/873.

O Ministério Público apresentou impugnou às contestações (fls. 875/885).

O Estado de Mato Grosso ratificou a impugnação à contestação (fls. 890).

Proferida decisão saneadora, foram rejeitadas as preliminares 

apresentadas pelos requeridos, fixado ponto controvertido e determinada 

a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam 

produzir (fls. 892/895).

O Estado de Mato Grosso pugnou o depoimento pessoal dos requeridos 

(fls. 896).

O Ministério Público requereu o depoimento pessoal dos requeridos e oitiva 

de testemunha (fls. 897/898).

Os requeridos Dário Pereira Domingos, Marcelo Campos Akerley e Taritt 

Campos Akerley informaram o desinteresse na produção de provas (fls. 

899; fls. 903).

Foi certificado o decurso de prazo sem manifestação do requerido 

Guilherme Akerley Filho (fl. 905).

Acostou-se Carta Precatória com o depoimento pessoal do requerido Dário 

Pereira Domingos (fls. 956/960).

Em sede de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 

06.06.2016, foi homologada a desistência do depoimento pessoal dos 

requerido e ouvidas as testemunhas Iraci Barbosa Rodrigues, Edson do 

Carmo Sena Barbosa Junior, Genivalter da Silva Gomes e Nilva Ramalho 

(fls. 965; 1002/1.005).

A parte autora informou desistência quanto à oitiva da testemunha Kelman 

Aurélio da Siva Cintra Ferreira (fls. 1.025).

Memoriais do Ministério Público (fls. 1.028/1040).

Memoriais de Estado de Mato Grosso (fls. 1041/).

Memoriais de Guilherme Akerley Filho (fls. 1.043/1.045).

Memoriais de Dário Pereira Domingos (fls. 1.046/1.058).

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT em 

28.08.08, porém não houve apresentação de memoriais finais pelos 

requeridos Marcelo Campos Akerley e Taritt Campos Akerley.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

 2. Mérito.

 Ab initio, entendo que a presente causa não está sujeita à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença, prevista no art. 12 do 

Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que o presente feito trata-se de processo incluso 

em meta de julgamento prioritário pelo Conselho Nacional de Justiça, 

restam respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, 

porquanto se faz presente a exceção prevista no inciso VII do citado 

dispositivo legal.

Com essas considerações, passo ao julgamento do feito, expondo as 

razões de meu convencimento.

Ocupam o polo passivo da demanda 4 (quatro) requeridos, dos quais, 

apenas dois, Guilherme Akerley Filho e Marcelo de Campos Akerley, 

possuíam a condição de agentes públicos. O requerido Marcelo de 

Campos Akerley, segundo consta, era estagiário do DETRAN/MT, e o seu 
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genitor, o requerido Guilherme Akerley Filho, era servidor lotado na 

Secretaria de Estado e Administração.

Os demais requeridos, Dário Pereira Domingos e Taritt Campos Akerley 

são terceiros que, segundo o autor, concorreram e/ou beneficiaram-se da 

prática dos atos improbidade administrativa realizada pelos agentes 

públicos (fl. 11).

 Conforme a exordial, o requerido Dário Pereira Domingos contribuía para 

ação na medida em que captava os clientes infratores que tinham 

interesse no cancelamento e/ou suspensão das multas. Já o requerido 

Taritt Campos Akerley realizava os atos de cancelamento e/ou suspensão 

das multas no laboratório de sangue do já extinto IPEMAT.

Cumpre consignar que, em relação aos requeridos não dotados da 

condição de “agente público”, a responsabilização deles prende-se ao 

prévio reconhecimento da prática de improbidade por parte dos requeridos 

agentes públicos, havendo, portanto, relação de prejudicialidade.

 Isso porque a Lei n.º 8.429/1992, que “disciplina as sanções aplicáveis 

aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 

indireta ou fundacional e dá outras providências,” prevê que as suas 

disposições se aplicam àqueles que, mesmo não sendo agente público, 

induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 

beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (art. 3º da LIA), verbis:

“As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, 

mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do 

ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 

indireta”.

Neste aspecto, primeiramente, passo a análise da conduta do requerido 

Marcelo de Campos Akerley, demandado que possuía a condição de 

agente público.

Segundo consta, o requerido Marcelo de Campos Akerley, na qualidade de 

estagiário do DETRAN/MT, alterou dados no sistema informatizado da 

autarquia de trânsito estadual, com o fito de cancelar ou suspender multas 

de trânsito de forma fraudulenta, utilizando-se, para tanto, das senhas das 

servidoras Nilva Ramalho e Iraci Barbosa Rodrigues e das funções de 

sistema: CANINFDT, LIMINAR, ALTINFDT e EFE-SUSP.

Ademais, o requerido Guilherme Akerley Filho fornecia o terminal de 

computador com acesso à rede INFOVIA/MT, (ao qual tinha acesso por 

ser servidor da Secretaria de Estado de Administração – SAD), para que 

seus filhos efetuassem o cancelamento e a suspensão fraudulenta de 

multas de trânsito.

Conforme informações contidas nos autos, infere-se que os requeridos 

Marcelo de Campos Akerley e Guilherme Akerley Filho foram presos em 

flagrante no dia 21.08.2003, na Secretaria de Estado e Administração, no 

momento em que Marcelo de Campos Akerley processava as baixas das 

multas dos veículos com as placas CLK 7307, JYG 7759 e JYF2098.

Ressai dos autos que no mês de maio de 2003, a Delegacia Especializada 

de Polícia Fazendária e Administração Pública recebeu informação de que 

um funcionário do DETRAN/MT estaria promovendo, fraudulentamente, o 

cancelamento e a suspensão de multas através do código de usuário e de 

senha de uma das servidoras que possuíam as funções.

Assim, a equipe de informática do CEPROMAT que prestava serviço ao 

DETRA/MT, a fim de confirmar o noticiado, passou a monitorar o acesso ao 

sistema de cadastro de multas, chegando a constatação que o fraudador, 

era o requerido Marcelo Campos Akerley, bem como que o mesmo agia 

sempre fora do horário normal do expediente, ou seja, antes das 08h e 

depois das 17h.

Relata que a partir de 14.08.2003, a equipe de técnicos do CEPROMAT 

acompanhada de policiais de Delegacia Especializada Fazendária e 

Administração Pública e da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos 

de Veículos, em conjunto com a Corregedoria Geral do DETRAN/MT, 

passaram a manter vigília em torno do estagiário para viabilizar a atuação 

em flagrante delito, conforme aconteceu em 21.08.03.

Em sede policial, o requerido Marcelo Campos Akerley confessou a 

realização do cancelamento e baixas de multas e o recebimento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) pela prática fraudulenta, verbis :

“QUE no início desde ano, o interrogado foi procurado pelo cidadão de 

nome DÁRIO PEREIRA DOMINGOS, pessoa esta que trabalha com 

recursos relativos à multa do DETRAN, e este lhe propôs “sumir com o 

AR”, pois, ele entraria com recurso junto a JARI – Junta Administrativa de 

Recursos e Infrações, e ganharia, o que leva o interrogado a acreditar que 

ele também tinha um esquema ali dentro; QUE DÁRIO lhe ofereceu o 

percentual de 10% do valor do valor das multas, caso ele sumisse com 

esses AR’s, e o interrogado de fato sumiu com esses AR’s e indagado 

sobre o que fez com esses documentos o mesmo respondeu que 

colocava em caixas de arquivo diversos de difícil localização; QUE 

permaneceu nesta prática por cerca de trinta dias, e que daí, surgiu-lhe a 

ideia de utilizar de um programa instalado em alguns terminais de 

computadores, por MARCO VINICIUS, programa este que permitia captar 

as senhas de alguns servidores do DETRAN, e que de posse da senha, a 

guardou para si, (...) QUE o mês de maio, o interrogado comentou com 

DÁRIO que tinha acesso de senhas que poderiam alterar dados no 

sistema que faziam alterações de multas, a exemplo da senha da Sr.ª 

IRACI, e este por sua vez, propôs-lhe um esquema que consistia em 

alterar as multas, e que em contra partida o interrogado receberia 10% 

das multas alteradas, e o interrogado começou a participar deste esquema 

e DÁRIO então começou a lhe trazer placas de veículos que tinham multas, 

e o interrogado fazia as alterações, valendo dizer que inicialmente fazia 

estas alterações dentro do próprio DETRAN, mas especificamente na sala 

da NILVA e na sua própria sala; QUE algum tempo depois, uma estagiária 

de nome JAMILI, lhe confidenciou que IDERALDO havia lhe dito que havia 

uma investigação para apurar as alterações que estavam sendo feitas 

fraudulentamente, e o interrogado então percebendo que poderia ser 

identificado, passou a utilizar uma máquina existente na SAD, mais 

especificamente, na sala onde o seu genitor trabalha, mas como seu pai é 

leigo em informática, sempre alegava que ia entar na internet; QUE, o 

interrogado esclarece que inicialmente nem mesmo ele sabia que da SAD 

poderia acessar o sistema do DETRAN; QUE, indagado a respeito do 

horário que o mesmo utilizava a senha da servidora IRACI, respondeu que 

geralmente utilizava sua senha no período compreendido das 07:20 até as 

07:40 horas, e à tarde das 17:30 até as 19:00 horas, uma vez que o 

sistema só funciona até este horário, e também porque não podia usar a 

senha no horário de expediente, até porque esta servidora poderia 

desconfiar que sua senha estava sendo usada por outra pessoa; QUE, o 

interrogado acredita que já deve ter recebido R$ 10.000,00 relativos aos 

10% das multas alteradas, e que essas alterações consistia em 

suspensão e cancelamento; QUE, indagando do interrogado como o 

mesmo conseguia a senha da Sr.ª Iraci, já que esta senha é modificada a 

cada dois dias, o mesmo respondeu que IRACI anotava esta senha em um 

papel e deixava debaixo do teclado, e ele percebeu esta situação e 

aproveitou-se da mesma (...)”

 Inobstante o requerido Marcelo Campos Akerley não ter sido ouvido em 

Juízo, os depoimentos das tesmunhas Iraci Barbosa Rodrigues e 

Genivalter da Silva Gomes, ouvidas tanto em sede policial quanto em Juízo, 

vão ao encontro do depoimento prestado pelo requerido Marcelo de 

Campos Akerley perante a autoridade policial.

 A testemunha Iraci Barbosa Rodrigues, quando questionada em Juízo 

acerca da sua senha, disse que à época dos fatos foi comunicada pelo 

diretor do DETRAN que o requerido Marcelo havia pegado a sua senha e 

estava realizando baixas de multa de forma indevida.

A testemunha disse, ainda, que a senha era utilizada fora do horário 

normal do expediente, uma vez que no horário regular ela estava utilizando 

a senha o que impossibilitava a utilização por outra pessoa, informação 

essa que corrobora a versão apresentada pelo requerido Marcelo Campos 

Akerley de que utilizava a senha da testemunha fora do horário ordinário 

de expediente (03’54).

 Ademais, a testemunha Genivalter da Silva Gomes mencionou em Juízo 

que após a prisão dos requeridos Marcelo e Guilherme, compareceu ao 

local, ocasião em que indagou o requerido Marcelo de Campos Akerley 

como o mesmo havia conseguido a senha, momento em que o demandado 

novamente informou que a servidora Iraci Barbosa Rodrigues anotava a 

senha e colocava debaixo do teclado.

 Além disso, consta nos autos o Memorando n.º 207/2003, realizado pelos 

analistas de tecnologia da informação do CEPROMAT, acerca do 

computador apreendido que estava sendo utilizado por Marcelo no 

momento do flagrante (fls. 85 e 470/485).

Segundo o memorando, “através da análise dos registros de acesso 

(LOGs) do sistema central de segurança da INFOVIA/MT, constatamos 

que o equipamento de endereço IP (Internet Protocol) 10.9.100.112, fez 

acesso ao ambiente de sistemas corporativos (Mainframe), cujo endereço 

IP (Intenet Protocol) é 200.1.1.250, no dia 14/08/2003 ho horário de: 

18:07:40, 19:08:56 e 19:13:21 (vide Anexos 3 e 4). E no dia 21/08/2003, 

nos horários de 6:59:38 e 18:04:04 (vide Anexos 5 e 6)” (Sic, fls. 485).

Outrossim, restou respondido pelos analistas que existe indicativo que o 

equipamento identificado foi conectado em outros dias pelo mesmo usuário 
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(quesito 3).

Consta nos autos, ainda, relatório correspondente as 37 (trinta e sete) 

infrações alteradas no dia 21.08.03, data da prisão em flagrante.

Analisando o relatório, infere-se que no dia 21.08.03, foi utilizada a função 

ALTINFD (cancelamento ou suspensão de infração independentemente do 

órgão autuador), pela senha de Iraci Barbosa Rodrigues, no veículo de 

placa JYF2098 ( fls. 414, 454).

No momento da prisão dos demandados, foi encontrado na posse dos 

mesmos um documento de arrecadação do veículo mencionado, placa 

JYF2098, (fls. 51), fato que comprova que a conduta fraudulenta de 

cancelamento e suspensão das multas foi praticada pelo requerido 

Marcelo no dia da prisão em flagrante.

 Assim, muito embora o requerido Marcelo de Campos Akerley sustente em 

sua contestação que não houve ganho de benefícios, restou evidenciado 

que o requerido utilizando-se de senhas de terceiros, acessou o sistema 

do DETRAN com o fim de cancelar e/ou suspender multas, em 

contrapartida de recebimento de valores que perfaziam 10% do valor do 

débito.

Desta forma, não há falar-se em ausência de enriquecimento ilícito, já que 

o próprio requerido confessou o recebimento da quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) pelas fraudes perpetradas.

 Assim, entendo que restou comprovado que o requerido Marcelo Campos 

Akerley, enriqueceu ilicitamente, na medida em que recebeu a quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, valendo-se da sua condição de 

estagiário no DETRAN/MT, alterou dados no sistema informatizado da 

autarquia de trânsito estadual, com o fito de cancelar ou suspender multas 

de trânsito de forma fraudulenta, utilizando-se, para tanto, das senhas de 

terceira pessoa, em contrapartida do recebimento de propina.

 Em relação ao requerido Dário Pereira Domingos, compulsando os autos, 

verifico que em sede policial, acompanhado do advogado Wilson Roberto 

Alves, OAB/MT n.º 6783, confirmou o pagamento de valores ao 

demandado Marcelo Campos Akerley para que este realizasse o 

cancelamento e/ou suspensão de multas de veículos.

 Em Juízo, o requerido trouxe nova versão, informando que os 

pagamentos efetuados eram apenas para obter os avisos de recebimento 

e não para cancelamento e/ou suspensão de multas.

Segundo o requerido, ele pagava uma quantia ao requerido Marcelo 

Campos Akerley para que este verificasse a entrega/recebimento de 

Aviso de Recebimento- AR’s de notificações de multas que eram 

encaminhadas aos infratores, pois trabalhava fazendo recursos 

administrativos das multas junto à Junta Administrativa de Recursos e 

Infrações-JARI.

Em sede de audiência, o requerido Dário Pereira Domingos foi indagado 

acerca da alegação prestada pelo demandado Marcelo de que era pago, 

inicialmente, para “sumir” com os AR’’s, ocasião em que o requerido 

afirmou que não tinha interesse no sumiço dos avisos de recebimento já 

que precisava dos mesmos para montar os processo junto à JARI.

Com efeito, as informações prestadas pelo requerido em sede judicial são 

frágeis e carente de amparo probatório, uma vez que o desaparecimento 

do AR, possibilitaria o arquivamento do auto de infração, nos termos do 

art. 281, inciso II do CTB, o que torna mais verossímil a versão trazida pelo 

demandado Marcelo.

 Outrossim, muito embora o requerido tenha alterado a versão 

apresentada, deixou de trazer provas que sustentassem seus 

argumentos, informando, inclusive, desinteresse na produção de provas 

por ocasião da fase de especificação de provas.

 Além disso, o requerido quando questionado acerca da confissão 

realizada na fase extrajudial, afirmou “que a delegada colocou do jeito que 

ela quis fazer”. Contudo, conforme já assentado, o demandado estava 

acompanhado de advogado por ocasião do depoimento prestado perante 

a autoridade policial, de modo que sua defesa técnica, presente na hora 

do depoimento extrajudicial, não concordaria com inserções de afirmações 

inverídicas que comprometeriam o requerido.

 De mais a mais, muito embora o requerido, em sede de memoriais, 

sustente nulidade decorrente da ilicitude das provas, entendo que tal 

matéria está preclusa, na medida em que não foi arguida na contestação, 

nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil.

 Assim, verifico que o requerido deixou de trazer fatos extintivos e 

modificativos do direito do autor capazes de infirmar os fatos descritos na 

inicial.

 Desta feita, entendo que restou evidenciado que o demandado Dário 

Pereira Domingos integrou o esquema captando os clientes infratores e 

repassando os dados para o requerido Marcelo Campos Akerley, que por 

sua vez, realizava o procedimento fraudulento de cancelamento e 

suspensão de multas, recebendo em contrapartida quantia 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor de cada multa.

Assim, deve ser o demandado Dário Pereira Domingos responsabilizado 

nas mesmas sanções, nos termos do art. 3º da Lei 8.429/92.

Por outro lado, entendo que comporta guarida a alegação dos requeridos 

Marcelo e Dário quanto à ausência de dano ao erário.

 Isso porque, o Relatório Técnico 006/2003/GPT-03 realizado pelo 

CEPROMAT em 26.08.03, apontou o demonstrativo das alterações 

efetuadas em horário especial, ou seja, fora do expediente regular, 

indicando um prejuízo ao erário no importe de R$ 522.234,20 (quinhentos e 

vinte e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) (fls. 

91/95).

Assim, com a apuração do prejuízo e identificação das fraudes 

perpetradas, multas canceladas e/ou suspensas, era dever do 

DETRAN/MT agir de ofício procedendo com o restabelecimento das multas 

no sistema.

 Ademais, verifiquei por amostragem nesta data, que foi restabelecida a 

multa cancelada/suspensa no dia 21.08.2013, data da prisão dos 

requeridos, no veículo de placa JYF2098, Renavam n.º 00622636723.

Conforme espelho da autarquia acostado às fls. 454, no veículo de placa 

JYF2098, Renavam n.º 00622636723, constava o auto n. 381015, data 

08.10.01, hora 06:16, infração gravíssima 6220 – transitar em velocidade 

superior a máxima permitida para o local.

 Em consulta ao site do DETRAN nesta data, ao checar placa e renavam 

do automóvel supracitado foi possível inferir que no campo penalidade 

(multas) consta o auto n. 381015, infração gravíssima 6220 – transitar em 

velocidade superior a máxima permitida para o local, data 08.10.01, hora 

06:16.

Deste modo, não há falar-se em dano ao erário.

Quanto aos requeridos Guilherme Akerley Filho e Taritt Campos Akerley, 

tenho que do conjunto de elementos probantes colhidos na fase do 

inquérito pairam dúvidas acerca de suas participações.

As provas trazidas para demonstrar o liame subjetivo da associação do 

demandado Taritt Campos Akerley aos demais requeridos, são os 

depoimentos prestados pelas testemunhas Kelman Aurélio da Silva e Yuri 

Alexey Vieira Jorge perante a autoridade policial.

 Ocorre que essas testemunhas não foram ouvidas em Juízo, tendo o 

Ministério Público desistido do depoimento de Kelman Aurélio da Silva e 

deixado de arrolar a testemunha Yuri Alexey Vieira Jorge.

As demais testemunhas ouvidas em juízo, pouco elucidaram acerca do 

envolvimento do demandado Taritt Campos Akerley.

Em sede de audiência de instrução foi perguntado a testemunha Edson do 

Carmo Sena Barbosa Junior se no início da investigação era somente 

investigada a pessoa do requerido Marcelo ou se tinham outras pessoas 

envolvidas, ocasião em que a testemunha informou que chegou ao 

conhecimento de que havia uma pessoa que estaria utilizando as senhas. 

Informou, ainda, que teriam a foto do requerido Marcelo de Campos 

Akerley como a pessoa que estaria utilizando as senhas de forma 

fraudulenta (10’55).

Ademais, foi perguntado pelo magistrado na audiência se a testemunha 

reconhecia os requeridos que estavam na sala de audiência, tendo a 

testemunha reconhecido apenas o requerido Marcelo de Campos Akerley, 

informando não recordar do outro requerido, que segundo o termo de 

audiência de fls. 965, seria o requerido Taritt Campos Akerley, já que 

consta no termo que estariam presentes apenas os requeridos Marcelo e 

Taritt (07’ 48).

 Além disso, foi perguntado pelo magistrado a testemunha Iraci Barbosa 

Rodrigues se ela tinha conhecimento do envolvimento dos demais 

requerido na baixa de multas pelo sistema, assim como se eles tiveram 

alguma participação, ocasião em que a testemunha disse que tinha 

conhecimento que apenas o Marcelo estaria utilizando as senhas, não 

sabendo informar se os outros estavam fazendo a baixa das multas 

(02’36).

Veja-se, com efeito, que o esclarecimento pouco efetivo sobre a 

participação do requerido, dificulta a procedência dos pedidos iniciais 

quanto ao requerido Taritt Campos Akerley.

 Em relação ao requerido Guilherme Akerley Filho, conquanto os elementos 

colhidos nos autos evidenciem sua negligência na fiscalização dos atos 

que seu filho, o requerido Marcelo Campos Akerley, fazia em seu local de 

trabalho (Secretaria de Estado e Administração), não há nos autos provas 
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hábeis a evidenciar que o requerido tinha, de fato, conhecimento acerca 

dos ilícitos perpetrados.

Conforme ressai do depoimento prestado pelo demandado Marcelo 

Campos Akerley perante a autoridade policial, seu pai, o requerido 

Guilherme Akerley Filho, era leigo em informática, fato que demonstra que 

o requerido poderia não perceber as fraudes perpetradas pelo filho em 

seu local de trabalho, verbis:

“ (...) e o interrogado então percebendo que poderia ser identificado, 

passou a utilizar uma máquina existente na SAD, mais especificamente, na 

sala onde o seu genitor trabalha, mas como seu pai é leigo em informática, 

sempre alegava que ia entrar na internet (....)” (Sic fls. 07)

Não há nos autos, portanto, prova segura e suficiente para impor aos 

requeridos a condenação pela prática de ato de improbidade 

administrativa, pois, apesar de comprovado os cancelamento e suspensão 

de multas por parte do demandado Marcelo Campos Akerley com auxílio do 

requerido Dário Pereira Domingos, remanescem dúvidas razoáveis sobre a 

efetiva participação, bem assim quanto ao dolo dos demandados Taritt 

Campos Akerley e Guilherme Akerley Filho.

A análise do cometimento ou não de ato de improbidade administrativa 

pressupõe a verificação do elemento subjetivo do agente, tendo em vista 

que sua constatação não é de natureza objetiva. Logo, ainda que exista 

prova acerca das fraudes perpetradas, não há provas contundentes 

acerca da participação dos requeridos Guilherme Akerley Filho e Taritt 

Campos Akerley.

 Sobre a necessidade de comprovação do elemento subjetivo da conduta, 

aponta a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 

11 DA LEI N. 8.429 /92. PRECATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM 

CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. CONDUTA DOLOSA 

NÃOCOMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento do STJ é no 

sentido de que, "para que seja reconhecida a tipificação da conduta do 

réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa , é 

necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo 

dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, 

nas hipóteses do artigo 10 ." (AgRg no AgREsp 21.135/PR, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/4/2013). 2. Examinar os 

elementos fático-probatórios coligidos aos autos, para rever as 

conclusões do Tribunal de origem sobre a existência, ou não, de dolo na 

conduta do agente imputado por ato de improbidade, é medida impossível 

em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

403537 SP 2013/0326019-6 - Data de publicação: 30/05/2014).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A 

RENDA ENQUANTO OCUPAVA CARGO PÚBLICO NA PROCURADORIA DA 

FAZENDA NACIONAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 9º, VII, E 12, I, AMBOS, 

DA LEI Nº 8.429/92. ATOS DE IMPROBIDADE NÃO COMPROVADOS. – [...] 

Segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, os atos cometidos por VERA 

LÚCIA DE PAULA COSTA estão disciplinados na Lei de Improbidade, em 

especial, nos artigos 9º, VII, e 12, I, ambos, da Lei nº 8.429/92 - No caso 

do art. 9, da Lei nº 8.429/92, a configuração da prática de improbidade 

administrativa depende da presença dos seguintes requisitos genéricos: 

recebimento de vantagem indevida (independente de prejuízo ao erário); 

conduta dolosa por parte do agente ou do terceiro; e nexo causal ou 

etiológico entre o recebimento da vantagem e a conduta daquele que 

ocupa cargo ou emprego, detém mandato, exerce função ou atividade nas 

entidades mencionadas no art. 1º da Lei de improbidade administrativa - 

Após análise do conjunto probatório, não há provas concretas de que as 

denúncias feitas contra VERA LÚCIA DE PAULA COSTA são verídicas - 

Remessa oficial e apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

improvidas”. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL Ap 00008399720054036121 SP - 

Data de publicação: 21/03/2019).

Assim sendo, uma vez que os indícios colhidos durante a fase inquisitiva 

utilizados para embasar a propositura da ação não se confirmaram na 

fase judicial, a condenação pretendida não merece prosperar quanto aos 

demandados Taritt Campos Akerley e Guilherme Akerley Filho.

3. Penas:

Passo a sopesar as sanções a serem aplicadas para os requeridos 

Marcelo Campos Akerley e Dário Pereira Domingos.

 Em linhas gerais, a Lei n.º 8.429/92 divide os atos de improbidade 

administrativa entre aqueles que importam em enriquecimento ilícito em 

razão do recebimento de vantagem patrimonial indevida (art. 9º), os que 

causam prejuízo ao erário por ação ou omissão (art. 10), bem assim 

aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, 

violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade 

às instituições.

 In casu, as condutas dos requeridos enquadra-se no art. 9º, inciso I e art. 

11, caput, todos da Lei de Improbidade n.º 8.429/92, in verbis:

Art. 9°. Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 

em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 

nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 

qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de 

comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 

interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação 

ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente:

Com efeito, além da perfeita subsunção do fato à norma, mostra-se 

presente o elemento subjetivo na conduta dos requeridos Marcelo Campos 

Akerley que, agindo de forma conscientemente contrária aos princípios 

que regem a administração pública, e visando o enriquecimento ilícito, 

utilizaram do exercício do cargo para obter vantagem indevida.

 Inobstante a parte autora tenha assentado na inicial que o valor percebido 

correspondia a 10% (dez por cento) do valor de cada multa, deixou de 

apontar de forma efetiva o valor auferido.

O requerido Marcelo Campos Akerley, em sede policial, confessou o 

recebimento da quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais) relativos aos 10% 

(dez por cento) das multas alteradas (Sic, fls. 36).

Sobre a conduta de enriquecimento ilícito prevista no supracitado art. 9º, 

ensina a doutrina de José Carvalho dos Santos Filho:

“Constitui objeto da tutela o enriquecimento legítimo, justo e moral. Não há 

objeção a que o indivíduo se enriqueça, desde que o faça por meios 

lícitos. O que a lei proíbe é o enriquecimento ilícito, ou seja, aquele que 

ofende os princípios da moralidade e da probidade. O pressuposto exigível 

do tipo é a percepção da vantagem patrimonial ilícita obtida pelo exercício 

da função pública em geral. [...]. O elemento subjetivo da conduta, embora 

omisso o dispositivo, restringe-se ao dolo; a culpa não se compadece com 

a fisionomia do tipo. Realmente, não se pode conceber que algum servidor 

receba vantagem indevida por imprudência, imperícia e negligência. [..]. É 

inadmissível aplicação da responsabilidade objetiva: impõe-se, desse 

modo, a presença de dolo nos casos dos artes. 9º e 11, e ao menos da 

culpa nas hipóteses do art. 10.” (pg. 604).

Ademais disso, não há dúvida que o atos praticados pelos réus atentaram 

contra os princípios da moralidade, legalidade, bem como violam o dever 

de honestidade e lealdade, amoldando-se a hipótese prevista no art. 11 da 

Lei de Improbidade.

 É cediço que havendo hipótese de concurso de infrações a tipos 

diversos, aplica-se o princípio da consunção ou absorção para prevalecer 

a norma de nível punitivo mais elevado. Logo, no caso vertente, presente 

as coexistências do art. 9º com o art. 11, será aplicado para parâmetro as 

penas previstas no art.12, inciso I, da Lei n.º 8429/92.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES E BENS DE 

PARTICULARES (DETENTOS). AGENTE PENITENCIÁRIO. VANTAGEM 

PATROMONIAL INDEVIDA. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE 

CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. ÚNICO ATO DE 

IMPROBIDADE. MÚLTIPLAS CAPITULAÇÕES LEGAIS. POSSIBILIDADE 

SANÇÕES. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O agente 

penitenciário que se apropria de valores e bens pertencentes a detentos 

pratica ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, 

não havendo como afastar as sançõesaplicadas pelo juízo a quo, de 

perda da função pública e proibição de contratar com o Poder Público, 

porque suficientemente demonstrado o abuso de poder, já que os valores 

e objetos apenas foram recebidos em razão do múnus exercido. O 

Superior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que “Não há 
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qualquer óbice a que um único ato de improbidade administrativa seja 

enquadrado em múltiplas capitulações legais”.” (AgInt no REsp 

1563621/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

26/06/2018, DJe 03/08/2018). Relativamente à pena, deve ser aplicado o 

princípio da consunção, prevalecendo a norma de nível punitivo mais 

elevado, no tocante às sanções do art. 12 da Lei de Improbidade.” (TJMT; 

APL 24701/2018; Pontes e Lacerda; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 

27/11/2018; DJMT 22/01/2019; Pág. 424)

A Constituição Federal, em seu art. 37, §4º, estabelece as penalidades 

cabíveis para a hipótese de configuração de ato ímprobo:

 “Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 

o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível.”

No âmbito da legislação infraconstitucional, essas penas foram reguladas, 

especificamente, pelo art. 12 da Lei nº 8.429/92, cabendo ao juiz observar 

a devida proporcionalidade ao aplicá-las, garantia esta prevista no 

parágrafo único do dispositivo retro, que assim dispõe:

 Parágrafo único. “Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará 

em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 

obtido pelo agente”.

Nessa perspectiva, em análise às peculiaridades do caso concreto, 

considerando que as condutas dos requeridos subsumem-se ao tipo mais 

gravoso e reprovável dos ilícitos ímprobos, qual seja, enriquecimento ilícito 

e, por evidente, violação de princípios como da honestidade e lealdade às 

instituições, entendo que todas as sanções previstas devem ser aplicadas 

cumulativamente, como forma de reprimir atos da mesma espécie, 

afastando apenas o ressarcimento, na medida em que não restou 

configurado o dano ao erário.

 Além disso, tenho que a conduta dos requeridos Marcelo Campos Akerley 

deve ser sancionada em grau mais elevado, vez que, na condição de 

servidor público utilizou de ente diverso (Secretaria de Estado e 

Administração) para realizar as fraudes do DETRAN/MT, fato que 

evidencia um grau maior de reprovabilidade.

 Assim sendo, entendo por necessário e razoável aplicar todas as 

sanções com exceção do ressarcimento, porém, fixá-las no patamar 

mínimo somente ao demandado Dário Pereira Domingos. Com efeito, pelas 

razões expostas, aplico aos requeridos, às seguintes sanções:

 Marcelo Campos Akerley:

 (i) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente corrigido, com juros e 

correção monetária, da data do evento danoso, nos termos das Súmulas 

43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data 

do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 

398 do Código Civil;

(ii) perda da função pública, na hipótese do demandado estiver exercendo 

o mesmo cargo que serviu de instrumento para a prática de conduta ilícita, 

em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça ;

(iii) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de nove anos;

(iv) pagamento de multa civil, de modo individual, equivalente a duas vezes 

o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a 

ser devidamente corrigido, com juros moratórios que incidirão a partir da 

data da primeira adulteração, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 

54 do STJ, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual 

dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985. Na hipótese 

do Fundo não ter sido criado, este Juízo destinará o valor a fundo similar;

(v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

dez anos.

Dário Pereira Domingos

 (i) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de oito anos;

(ii) pagamento de multa civil, de modo individual, equivalente a uma vez o 

valor do acréscimo patrimonial, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser 

devidamente corrigido, com juros moratórios que incidirão a partir da data 

da primeira adulteração, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 

do STJ, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual dos 

Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985. Na hipótese do 

Fundo não ter sido criado, este Juízo destinará o valor a fundo similar;

(iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

dez anos.

4. Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação civil pública, pelo que CONDENO os requeridos Marcelo Campos 

Akerley e Dário Pereira Domingos pela prática de ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 9, inciso I, da Lei nº 8.429/1992; por outro 

lado, JULGO a demanda improcedente em relação aos requeridos Taritt 

Campos Akerley e Guilherme Akerley Filho.

Aos requeridos Marcelo Campos Akerley e Dário Pereira Domingos, 

aplico-lhes, as seguintes sanções de:

Marcelo Campos Akerley (i) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente 

corrigido, com juros e correção monetária, da data do evento danoso, nos 

termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato 

ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem 

a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") 

do STJ e do art. 398 do Código Civil; (ii) perda da função pública, na 

hipótese do demandado estiver exercendo o mesmo cargo que serviu de 

instrumento para a prática de conduta ilícita, em conformidade com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (iii) suspensão dos seus 

direitos políticos pelo prazo de nove anos; (iv) pagamento de multa civil, de 

modo individual, equivalente a duas vezes o valor do acréscimo 

patrimonial, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser devidamente 

corrigido, com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira 

adulteração, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os 

quais deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual dos Direitos 

Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985. Na hipótese do Fundo 

não ter sido criado, este Juízo destinará o valor a fundo similar; (v) 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

dez anos.

Dário Pereira Domingos, (i) suspensão dos seus direitos políticos pelo 

prazo de oito anos; (ii) pagamento de multa civil, de modo individual, 

equivalente a uma vez o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente corrigido, com juros 

moratórios que incidirão a partir da data da primeira adulteração, nos 

termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser 

revertidos em favor do Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos 

do art. 13 da Lei 7.347/1985. Na hipótese do Fundo não ter sido criado, 

este Juízo destinará o valor a fundo similar; (iii) proibição de contratar com 

o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Condeno os requeridos Marcelo Campos Akerley e Dário Pereira Domingos 

ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem honorários advocatícios, por não serem devidos ao Ministério Público.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá, 19 de Março de 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 381605 Nr: 17267-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA 

ZANOLO, WALDISLEY ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:, MANOEL CUNHA LACERDA - 

OAB:1099/MS, MARCOS ALEXANDRE COELHO - OAB:7598, NABIHA DE 

OLIVEIRA MAKSOUD - OAB:OAB MS 11.399
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 Vistos.

Conforme já anotado no despacho anterior, o autor ratificou manifestação 

de fls. 621/622 em que pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Intimados, os requeridos pugnaram pela produção de prova testemunhal 

(fls. 733/734). A requerida Vandymara Galvão requereu, ainda, que este 

Juízo ordene, de ofício, a colheita de seu depoimento pessoal, nos termos 

do art. 385 do CPC.

É a síntese.

Pois bem. Considerando que a prova oral requerida tem por objetivo 

elucidar os fatos narrados na exordial, as pretensões devem ser 

deferidas.

Ademais, visando o melhor esclarecimento dos fatos e a formação do 

convencimento deste Juízo, reputo necessária a coleta do depoimento 

pessoal dos requeridos, razão pela qual, não tendo o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso a requerido, determino a sua realização de ofício, 

consoante prevê o art. 385 do Código de Processo Civil.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de Março de 2020, 

que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, mormente a determinação contida em seu art. 10, inciso III, 

deixo de designar, por ora, a audiência destinada à inquirição das 

testemunhas e depoimento pessoal dos requeridos, devendo o feito 

aguardar ulterior deliberação deste Juízo quanto ao agendamento do ato 

para data a ser definida.

 Intimem-se.

Cuiabá, 18 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0016468-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. A. E. S. (REQUERENTE)

A. P. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. J. (REQUERIDO)

 

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: 0016468-11.2015.8.11.0041 

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 petição protocolada pela 

Procuradoria do EStado no Id n. 30186331. CUIABÁ, 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005159-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA DA MATA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005159-34.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANA APARECIDA DA MATA 

SANTOS REQUERIDO: LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA Vistos. 

Defiro o requerimento de id. 22506751. Entretanto, registro que o 

entendimento é decorrente da interpretação das normas legais pertinentes 

à espécie. Oficie-se à Caixa Econômica Federal na forma pleiteada pela 

requerente. Com o retorno, intime-se a requerente para dar 

prosseguimento ao processo. Após, conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016476-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CAVALCANTE OAB - MT9435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINY ANGELA LINS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR OAB - MT5982-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1016476-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARILZA PAES DA SILVA 

REQUERIDO: JAINY ANGELA LINS SANTOS Vistos. Justiça gratuita 

deferida no id. 14453461. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União 

Estável Post Mortem proposta por Marilza Paes da Silva em face de Jainy 

Angela Lins Santos. A inicial está acostada nos ids. 13642257/14514364. 

A requerida apresentou contestação no id. 20094445, devidamente 

impugnado no id. 21102404. As partes possuem legitimidade para figurar, 

cada uma, em seu respectivo pólo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Com 

relação ao pedido de id. 24988456, entendo que é possível, neste 

momento, reconhecer a existência da união estável apenas do período de 

agosto/2012 a dezembro/2017, considerando as provas dos autos e 

também o reconhecimento pela própria filha do falecido, em sua 

contestação. Entretanto, depois de dezembro/2017 a questão é bastante 

controversa e não há possibilidade de reconhecer a união estável, que 

depende da produção de provas. Com essas considerações, defiro 

apenas parcialmente o pedido e reconheço a união estável entre a 

requerente e o falecido, no período de agosto/2012 a dezembro/2017. 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 26 de maio de 

2020, às 14h30min. 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). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015324-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. M. R. (EXEQUENTE)

V. G. M. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLANDES RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1015324-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: V. G. M. R. D. S., J. P. M. R. 

EXECUTADO: VANDERLANDES RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. 

Considerando a impossibilidade de citação do executado no endereço 

informado na inicial (id 16227941), defiro o requerimento retro (id 

18321385), e determino a busca de informações do atual endereço do 

executado por meio do BACENJUD. Sendo encontrado novo endereço, 

cite-o, conforme decisão inicial. Caso contrário, o executado deverá ser 

citado por edital. Nessa hipótese, decorrido o prazo do edital sem 

manifestação, nomeio como curadora especial ao demandado, a nobre 

defensora pública, Drª. Mônica Cajango, que deverá ser intimada 

pessoalmente do encargo. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001675-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA MARA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

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 : 

1001675-79.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LIA MARA BRANCO 

REQUERIDO: ALDA MARTINS BRANCO Vistos. Considerando que se 

encontra suspenso o Convênio para realização de perícias, aguarde-se 

até o seu restabelecimento. Caso necessário, expeça-se novos termos de 

compromissos provisórios, independentemente de novas conclusões. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 20 de março de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002618-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEU FERNANDES SOARES (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 : 

1002618-28.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ANDREIA SILVA DE 

FIGUEIREDO EXECUTADO: AGEU FERNANDES SOARES Visto. 

Devidamente citado, o executado permaneceu inerte (id 17917830). 

Portanto, serão adotadas medidas visando a satisfação da dívida, 

devendo estar claro que, na ordem como estarão dispostas as diligências 

de bloqueio, a primeira delas que conseguir garantir na integralidade o 

valor executado, obstará o cumprimento das demais. Assim, determino as 

seguintes diligências: a) O protesto da dívida (CPC, art. 517); b) A tentativa 

de bloqueio de valores via sistema BACENJUD, com imediata transferência 

do valor bloqueado para a conta de depósitos judiciais; c) O bloqueio dos 

veículos cadastrados em nome do executado via sistema RENAJUD, 

exceto se possuírem restrições de natureza fiduciária; d) A consulta de 

vínculos empregatícios do executado no sistema INFOSEG, e, em caso 

positivo, deverá ser expedido ofício para, doravante proceder ao 

desconto em folha e depositar em conta bancária já indicada ou a indicar, 

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 todas as 

determinações, 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: 1002936-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE LIMA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CONCEICAO DE MATOS (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 : 

1002936-45.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: GABRIELLE LIMA FERREIRA 

EXECUTADO: GABRIEL CONCEICAO DE MATOS Vistos. Considerando as 

informações e requerimento aportados na movimentação n. 18899364, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, declino de minha 

competência para processar e julgar a presente ação e determino a 

imediata remessa dos autos ao juízo da comarca de Cáceres/MT, cidade 

do atual domicílio da parte exequente, promovendo-se as baixas 

pertinentes perante nossos registros. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação 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))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004664-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. (REU)

A. M. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1004664-53.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MAIRA BENEDITA DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

S, 05, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-190 REQUERIDO: 

Nome: ALBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA FERNANDO 

CORREA DA COSTA, 3437, - DE 1971 A 4019 - LADO ÍMPAR, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-600 Nome: DANIELA DIAS DE 

SOUZA Endereço: RUA SÃO PEDRO, 05, (LOT JD N HORIZONTE), 

IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-402 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante da requerida de sua habilitação nos autos conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 20 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002234-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. (REU)

K. F. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

SANDRA FREITAS CONCEICAO OAB - 927.662.691-34 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0002234-19.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Dívidas, 

Guarda e Partilha Vistos, etc... Antes de proferir decisão, cumpra-se a 

Secretaria Judicial integralmente o determinado no Id n. 27216369, 

intimando-se a parte Requerida, através do curador nomeado nos autos, 

oportunizando a manifestação pelo prazo de 10 (dez) dias, e, em seguida, 

considerando existir interesse de incapaz, dê-se vista a representante do 

Ministério Público, mormente no tocante ao mérito, diante do que consta no 

Id 22860254-Pág. 4, Id 27209535 – Pág.6 e Id n. 30301944, e voltem os 

autos conclusos para análise objetivando o prosseguimento e conclusão 

deste processo. Às providências

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007749-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. F. J. (REQUERIDO)

D. J. P. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1007749-81.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:MARCELO PINA 

PAIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO POLO 

PASSIVO: HELOISA RAQUEL FAVARO JACOBINA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, do Requerente, através de seu d. patrono, em 10 

(dez) dias, e, após, ouça o Ministério Público. 20 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: 0033684-58.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGELA GIMENES DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARDEMIRO SANTANA FERREIRA OAB - MT897-O (ADVOGADO(A))

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR ADOLFO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA DE MATOS FERREIRA E OUTROS DOIS HERDEIROS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0033684-58.2010.8.11.0041 POLO ATIVO:NAGELA 

GIMENES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DELCIO JULIO 

BENTO JUNIOR, ARDEMIRO SANTANA FERREIRA POLO PASSIVO: 

ALDEMIR ADOLFO FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, DOS 

DEMAIS HERDEIROS, para manifestarem no prazo de dez dias, conforme 

decisão de ID N. 23425041. 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019147-86.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. C. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. V. C. (EXECUTADO)
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0019147-86.2012.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ADRIANA BOTELHO DE CAMPOS COELHO 

Endereço: RUA CANDIDO MARIANO 831, RUA MARECHAL DEODORO 

1606, CENTRO, CUIABA/MT, CEP 78045730, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-730 REQUERIDO: Nome: joao carlos vaz curvo Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO da advogada subscritora da petição de 

Id n. 23474693, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

procuração outorgada pelo Exequente Daniel Botelho Coelho Vaz Curvo, 

sob pena de revogação da decisão anterior e consequente extinção do 

feito Cuiabá - MT, 20 de março de 2020.(Assinado 

E l e t r o n i c a m e n t e ) G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023534-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. F. D. C. (EXEQUENTE)

K. M. D. F. (EXEQUENTE)

P. H. D. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0023534-76.2014.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Sem prejuízo dos atos já 

praticados (tentativa de intimação pessoal da representante legal dos 

Exequentes, Id n. 23410050 e intimação por edital, Id n. 26578626), 

considerando que o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC que assiste aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 188 de 394



Exequentes não foi intimado pessoalmente, visando evitar futuras 

alegações de nulidade, antes de possível extinção do feito, determino a 

intimação do NPJ da UNIC na pessoa de seu Coordenador ou de quem o 

representa, a teor do que disciplina o artigo 5º, § 5º, da Lei 1.060/50, para 

no prazo de 10 (dez) dias, informar se tem interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Às providências. Em 

seguida, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007171-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. B. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. H. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. H. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. M. H. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. D. M. K. H. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

O. H. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

F. H. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. M. H. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0007171-43.2016.8.11.0041 POLO ATIVO:MARLIZE 

GALDINA BATISTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE POLO PASSIVO: ESPOLIO DE 

MOHAMAD KASSEM HAMMOUD e outros (6) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas,AUTOR para se manifestar o 

que entender de direito, em especial sobre a certidão de ID N. 23407286. 

FL. 03, em cinco dias. . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000764-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO OAB - MT11362-O (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: 0000764-26.2013.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SIDALIA LOPES BARCELOS BRANCO Endereço: 

RUA 34, N 125, QDA.P, SAO JOAO DEL REY, CUIABÁ - MT - CEP: 

78093-000 REQUERIDO: Nome: HARRY JACINTO FERREIRA Endereço: R. 

CINCO 29, QD. 05, N 29, VER OUTROS ENDERECOS, JD. PASSAREDO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-800 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para manifestar nos autos, o que entender de de direito. Cuiabá - MT, 20 

de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0044134-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. L. J. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. R. T. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. T. L. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

B. M. T. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. H. T. L. (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0044134-84.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BENEDITA 

MARIA TAVARES LIRA, LENA TAVARES LIRA SAMPAIO, HELES 

TAVARES LIRA JUNIOR, CARLOS ROBERTO TAVARES LIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESPOLIO DE HELES TAVARES LIRA 

Vistos, etc. BENEDITA MARIA TAVARES LIRA, LENA TAVARES LIRA, 

HELES TAVARES LIRA JUNIOR incapaz representado por sua genitora 

BENEDITA MARIA TAVARES LIRA e CARLOS ROBERTO TAVARES LIRA 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram em juízo com o presente 

pedido de SOBREPARTILHA dos bens deixados por HELES TAVARES 

LIRA, falecido em 05/08/1992 (certidão de óbito Id. 24869271). Alegam os 

requerentes que o processo de inventário do espolio de Heles Tavares 

Lira foi extinto pela homologação da partilha amigável dos bens, ocorre 

que os herdeiros tomaram conhecimento da existência de um imóvel de 

propriedade do espolio e da meeira, que havia sido vendido e quitado 

antes do falecimento do de cujus, mas que não foi objeto de inventariança 

à epoca. Requerem a sobrepartilha do bem e o acolhimento de adjudicação 

da fração de 100% do imóvel registrado no Segundo Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Cuiabá/MT, sob a matrícula n. 32.082, a saber: 

lote (casa) n. 02, na Rua Projetada n. 07, quadra 15, Bairro Jardim Santa 

Amélia, Município de Cuiabá, Mato Grosso em favor do adquirente JOSÉ 

CARLOS BOTAN. Juntaram procurações e documentos pessoais, Id. 

24869267, Id. 24869268, Id. 24869270. Certidões negativas em jnome do 

falecido, Id. 24869280. Contrato de cessão de direitos de imóvel urbano 

residencial, Id. 24869281. Matrícula do imóvel, Id. 24869286. Manifestação 

do representante do Ministério Público opinando pela nomeação de 

Curador Especial para tutelar os interesses do herdeiros incapaz Heles 

Tavares Lira Junior, Id. 24869341. No Id. 24869342, decisão nomeando a 

Defensoria Pública para tutelar os intereses do herdeiro incapaz. 

Manifestação da Defensoria Pública Id. 24869343, requerendo a 

improcedência da ação, condenando os autores no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. No Id. 24869345, manifestação 

dos herdeiros alegando que o contrato de cessão de direitos sobre imóvel 

firmado em 08/12/1987 antes da morte do falecido demonstra a realização 

do negócio jurídico por ele, deste modo não há empecilho para 

sobrepartilha pois o imóvel este registrado no cartório em nome de 

Benedita Maria Tavares Lira, casada à época com o falecido Heles 

Tavares Lira. Alegam os herdeiros que não há prejuízo para o herdeiro 

interditado que está representado pela Defensoria Pública e a venda do 

imóvel ocorreu em 1987, antes do falecimento do de cujus e antes da 

sentença de interdição do herdeiro Heles Tavares. Requer a adjudicação 

do imóvel em questão em favor do atual adquirente, visto que a venda é 

reconhecida pelos próprios vendedores, requerentes em pleno acordo 

com os compradores. Contrato particular de cessão de direitos de imóvel 

urbano, Id. 24869346, procuração, Id. 24869281. A Defensoria Pública 

novamente se manifestou no Id. 24869367, representando os interesses 

de Heles Tavares Lira Junior, entendendo que o Imóvel registrado no 

Segundo Service Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, sob a 

matricula n° 32.082, 5 saber: lote (casa) n° 02, na Rua Projetada n° 07, 

quadra: 15, Bairro: Jd. Santa Amélia, Município de Cuiabá—MT, deve ser 

objeto da sobrepartilha, para fins de regularizar a propriedade do imóvel. O 

representante do Ministério Público manifestou pelo deferimento ao 

pleiteado na inicial, com consequente adjudicação do imóvel objeto da 

sobrepartilha, mediante a decretação de extinção do feito, Id. 24869369. É 

o relatório. Decido. Trata-se de pedido de SOBREPARTILHA do bem 

deixado por HELES TAVARES LIRA, falecido em 05/08/1992 (certidão de 

óbito Id. 24869271) formulado pelos herdeiros BENEDITA MARIA 

TAVARES LIRA, LENA TAVARES LIRA, HELES TAVARES LIRA JUNIOR 
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incapaz representado por sua genitora BENEDITA MARIA TAVARES LIRA 

e CARLOS ROBERTO TAVARES LIRA todos devidamente qualificados nos 

autos. Compulsando os autos verifica – se que foi apresentada 

sobrepartilha do imóvel deixado pelo falecido Heles Tavares Lira 

(registrado no Segundo Serviço Notarial e registral da Comarca de 

Cuiabá/MT, sob a matricula nº 32.082), requerendo os herdeiros a 

adjudicação do referido imóvel em favor do Sr. José Carlos Botan, visto 

que o falecido e sua esposa cederam seus direitos no imóvel a Srª. Silmar 

Ferreira Alves, tendo esta no ano de 1995 cedido 50% do imóvel ao seu 

companheiro Onofre Russo (conforme contrato de cessão de Id. 

24869347), posteriormento o Sr. Onofre cedeu seus direitos à pessoa de 

José Carlos (Id. 24869281). No entanto, junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis o imóvel ainda se encontra em nome da esposa do falecido ( Id. 

24869287), faltando somente a transferência, deste modo, não há obice 

para o deferimento da sobrepartilha a fim de regularizar a propriedade 

imóvel já vendida pelo falecido em vida. Desta forma, observando a 

manifestação do representante do Ministério Público e ante a anuênica do 

Curador Especial do herdeiro Heles Tavares Lira Júnior, Id. 24869367, 

entendo pela homologação da sobrepartilha apresentada na inicial. Em 

face do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no 

art.659 do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sobrepartilha do bem do imóvel registrado no 

Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, sob a 

matrícula n. 32.082, a saber: lote (casa) n. 02, na Rua Projetada n. 07, 

quadra 15, Bairro Jardim Santa Amélia, Município de Cuiabá/MT, deixado 

pelo falecimento de HELES TAVARES LIRA, falecido em 05/08/1992 

(certidão de óbito Id. 24869271), na forma descrita no Id. 2486926 e Id. 

24869267 ADJUDICANDO o referido imóvel ao Sr. JOSÉ CARLOS BOTAN, 

salvo erros ou omissões e ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

eventualmente prejudicados. Deixo de condenar em verba honorária, ante 

a inexistência de litígio. Transitada em julgado, expeça-se o termo de 

adjudicação. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011183-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITIKO KOIKE NOMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SERGIO MASSAHIRO NOMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HELENICE MAYUMI NOMURA SEKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HISAO FLAVIO SEKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HELIO YUTAKA NOMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HELENA EMIKO TANAKA NOMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MILTON SEITI NOMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CRISTINA UCHIYAMA NOMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO MARIO NOMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPOLIO DE YAEKO ENDO NOMURA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0011183-03.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SERGIO 

MASSAHIRO NOMURA, MITIKO KOIKE NOMURA, MILTON SEITI NOMURA, 

CRISTINA UCHIYAMA NOMURA, HELIO YUTAKA NOMURA, HELENA 

EMIKO TANAKA NOMURA, HELENICE MAYUMI NOMURA SEKI, HISAO 

FLAVIO SEKI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESPOLIO MARIO NOMURA, 

ESPOLIO DE YAEKO ENDO NOMURA Vistos, etc. SERGIO MASSAHIRO 

NOMURA, casado em regime de comunhão parcial de bens com MITIKO 

KOIKE NOMURA, MILTON SEITI NOMURA casado em regime de comunhão 

universal de bens com CRISTINA UCHIYAMA NOMURA, HÉLIO YUTAKA 

NOMURA casado em regime de comunhão parcial de bens com HELENA 

EMIKO TANAKA NOMURA, HELENICE MAYUMI NOMURA SEKI casada com 

FLAVIO HISÃO SEKI em regime de comunhão parcial de bens, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram em juízo com o presente 

pedido de INVENTÁRIO dos bens deixados MARIO NOMURA e sua esposa 

YAEKO ENDO NOMURA. Certidão de óbito dos falecidos, Id. 24858669 e 

Id. 24858670. Decisão nomeando o herdeiro o Sr. SERGIO MASSAHIRO 

NOMURA, como inventariante, Id. 24859102. Sendo determinado a 

expedição de alvará para que o inventariante movimente a conta corrente 

do falecido, autorizado a venda de 30 (trinta) semovente e determinado a 

averbação da extinção do usufruto que recai sobre o bem descrito na 

inicial. Termo de compromisso, Id. 24859103. Certidão acerca da 

inexistência de testamento deixado pelos autores da herança, Id. 

24859124 e Id. 24859126. Carreou aos autos as certidões negativas dos 

“de cujus” perante a Fazenda Pública Federal (Id. 2485880, Id. 24859123, 

Id. 24859126) Estadual (Id. 24859110, Id. 24859123) e certidão Municipal 

(Id.24859109, Id. 24859123, Id. 24859125). Valores localizados em nome 

do falecido, Id. 24859116, Id. 24859118, Id. 24859128. Transferência de 

valores para conta judicial, Id. 24859129. Comprovante de pagamento do 

imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 

direitos – ITCD, (Id. 24859122 e Id. 24859125). É o relatório. Decido. Cuida 

– de INVENTÁRIO dos bens deixados MARIO NOMURA e sua esposa 

YAEKO ENDO NOMURA proposto por SERGIO MASSAHIRO NOMURA, 

MILTON SEITI NOMURA, HÉLIO YUTAKA NOMURA e HELENICE MAYUMI 

NOMURA SEKI. Verifica-se que, na presente ação foram cumpridas todas 

as formalidades legais e que o inventariante carreou aos autos certidões 

negativas dos “de cujus” Fazenda Pública Federal (Id. 2485880, Id. 

24859123, Id. 24859126) Estadual (Id. 24859110, Id. 24859123) e certidão 

Municipal (Id.24859109, Id. 24859123, Id. 24859125). Certidão acerca da 

inexistência de testamento deixado pelos autores da herança, Id. 

24859124 e Id. 24859126 e comprovante de pagamento do imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD, 

(Id. 24859122 e Id. 24859125). As provas documentais acostadas 

comprovam o título de herdeiros, cessionário e os bens do espólio. Desta 

forma, não há óbice para a homologação do presente feito. Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, o inventário referente aos bens de deixados pelo 

falecimento de MARIO NOMURA e sua esposa YAEKO ENDO NOMURA 

conforme descrito no Id. 24858649, Id. 24858667na proporção de 25% 

para cada herdeiro, SERGIO MASSAHIRO NOMURA, MILTON SEITI 

NOMURA, HÉLIO YUTAKA NOMURA e HELENICE MAYUMI NOMURA SEKI, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. Com relação 

ao valores depositados judicialmente deveram ser transferidos para o 

banco 001, agência Estilo prefixo n° 4696-5, na conta corrente n° 5189-6, 

de titularidade conjunta de todos os filhos herdeiros, tendo como 

inventariante e titular principal o Sr. SÉRGIO MASSAHIRO NOMURA, 

inscrito no CPF/MF sob o n° 207.253.961-72. Com relação aos direitos 

creditários proveniente de processos expropiatórios que tramitam na 1ª 

Vara Civek da Seção Judiciária Federal/MT e na 3ª Vara Cível da Seção 

Judiciária Federal/MT, o inventariante deverá informar nos autos quanto ao 

recebimento dos valores e posteriormente deverá proceder com a partilha 

em 1/4, devendo prestar contas. Determino a prestação de contas com 

relação a venda dos semomentes autorizada no Id. 24859102. Expeça – 

se alvará para o Banco do Bradesco, Banco do Brasil e caixa economica 

federal para que o inventariante possa sacar os valores em nome do 

falecido Mario Nomura (id. 24859116, Id. 2485118 e Id. 24859128), 

devendo o mesmo ficar responsável pela partilha dos valores em 1/4 para 

cada herdeiro. Expeça – se alvará para a transferência dos veículos 

descritos no Id. 24858667 em nome do falecido, para o nome do 

inventariante que deverá proceder com a venda dos mesmos após, 

proceder com a partilha do valor em ¼ para cada herdeiro, devendo 

prestar contas. Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência 

de litígio. Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha. Adotadas 

tais providências, promovam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 04 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0023973-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA VIEIRA CABARITI (REQUERENTE)

SANDRA DE CARVALHO VIEIRA (REQUERENTE)

WALDEMAR VIEIRA NETO (REQUERENTE)

MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO OAB - MT23359-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 190 de 394



LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883-B (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432-O (ADVOGADO(A))

ULYSSES LACERDA MORAES OAB - MT15428-O (ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR VIEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0023973-53.2015.8.11.0041. REQUERENTE: GISELLY MARTINS ANZIL 

VIEIRA, MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA, WALDEMAR VIEIRA 

NETO, SANDRA DE CARVALHO VIEIRA, HELOISA VIEIRA CABARITI 

REQUERIDO: WALDEMAR VIEIRA JUNIOR Vistos, etc. Intime - se a parte 

credora do herdeiro Waldemar Vieira Neto para que se manifeste quanto a 

petição de Id. 29568188, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte 

conclusos. Cumpra - se. CUIABÁ, 16 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042239-25.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121-O (ADVOGADO(A))

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL OAB - MT10251-O 

(ADVOGADO(A))

MANUELA VIEIRA NEMES OAB - MT14379-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0042239-25.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAZARO 

ROBERTO MOREIRA LIMA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SIRLEI FATIMA 

ROMANZINI Vistos, etc. Trata – se AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C GUARDA E 

VISITAS ajuizada por LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA em face de 

SIRLEI FATIMA ROMANZINI. Analisando detidamente os autos verifico que 

o objeto da presente ação é reproduzido na Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável C/c Guarda e Alimentos, Código 919639, 

distribuído em 15.09.2014, em trâmite perante a 2.ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Capital – MT. Esta ação está no Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso e aguarda o julgamento do Recurso 

de Apelação, interposto contra a Sentença que extinguiu o feito com 

fundamento no art. 485, V, do C.P.C. Desse modo, a fim de evitar decisões 

conflitantes e evitar o descumprimento de ordem superior, determino seja 

expedido ofício à Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações a 

respeito do julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável C/c Guarda e Alimentos, Código 919639, distribuído em 

15.09.2014. Após, conclusos. Intime – se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0027589-70.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVA BEZERRA (REQUERENTE)

ELZA FERNANDES BARBOSA (REQUERENTE)

NEUZA MARIA MOREIRA LIMA (REQUERENTE)

ELIENOR LIMA BEZERRA (REQUERENTE)

TELMA APARECIDA DE LIMA FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

IRENIO LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

MARIA XAVIER FERNANDES (REQUERENTE)

EDEZIO LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

ANTONIO DE LIMA FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

JOSE DE LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

JUSCELINO LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

MARA MARCIA DA LUZ FERNANDES (REQUERENTE)

ANA MARIA LIMA FERNANDES CASSIANO (REQUERENTE)

LUIZ CASSIANO (REQUERENTE)

NILTON CESAR FERNANDES ZAMBONINI (REQUERENTE)

ELISANGELA FERNANDES ZAMBONINI (REQUERENTE)

ZELITO LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

MERES APARECIDA FERNANDES ZAMBONINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO LIMA FERNANDES (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 seu 

defensor constituído, recolher as custas processuais referente as 

diligências do oficial de justiça, nos termos da decisão ID. 29749927. 

CUIABÁ, 20 de março de 2020. MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA 

EUGENIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005180-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ANA 

JULIA FARIAS DOS SANTOS, menor representada por sua genitora, 

Senhora MARCELA FARIAS GOMES DOS SANTOS, em face de 

LINDOMAR LUIZ DOS SANTOS. Em 05.11.2019 (ID n.º 25814814) a parte 

Exequente requer a extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do 

C.P.C., ante a quitação da dívida. Ante o exposto, por tudo que dos autos 

consta, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO QUITADO O DÉBITO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 

DE 2.018 A NOVEMBRO DE 2.019, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Isento de 

custas, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno a 

parte Executada ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% 

(dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 1.º do C.P.C.). 

Entretanto, por ser beneficiária da justiça gratuita a obrigação ficará 

suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique-se o Ministério 

Público. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 13 de 

março de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008034-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO DIAS DOS SANTOS FILHO OAB - MT19796/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATILUCIA DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE REVISÃO 

DE ALIMENTOS ajuizada por CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS 
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em face de THAYANE LUIZE CARVALHO E FERREIRA, menor 

representada por sua genitora, Senhora KATILUCIA DE CARVALHO E 

FERREIRA. O Autor informa ter sido obrigado a pagar alimentos no patamar 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) todo dia 05 (cinco) de cada mês, com início 

em 30.11.2018. Entretanto, aduz não dispor mais de condições financeira 

para o adimplemento da obrigação, porque constituiu nova família além de 

ter seus rendimentos reduzidos, ante a redução de carga horária na 

Empresa TV Centro América, decorrente da dor contínua gerada pela a 

prótese colocada no quadril. Ao final, em síntese, requer: i) a redução da 

obrigação para R$ 500,00 (quinhentos reais); ii) a incidência sobre Férias 

e 13.º Salário, conforme acordado anteriormente no Processo n.º 

1024705-12.2018.8.11.0041. Na data de 17.07.2019 a parte Requerida foi 

citada pessoalmente, conforme certidão sob ID n.º 21855597. Em sede de 

contestação (ID n.º 24366944): i) a genitora da menor informa que o casal 

possui outro filho chamado Carlos Eduardo, com 19 anos, e cursa o 6.º 

Semestre de Direito, cuja graduação é paga pelo FIES, mas o filho ganha 

pouco apesar de fazer estágio, e esclarece que a cada três meses a 

genitora paga juros no equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

e que sem seu auxílio o filho não conseguiria se manter, já que não tem 

pensão do genitor; ii) relata que está desempregada, mas aufere renda de 

R$ 900,00 (novecentos reais), e que as despesas estão por volta de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Ao final, em síntese, requer: i) a 

improcedência dos pedidos contidos na petição inicial. Em audiência de 

conciliação, instrução e julgamento: i) a parte Autora apresentou 

impugnação à contestação; ii) a Requerida se manifestou; iii) o membro do 

Ministério Publico emitiu parecer favorável ao indeferimento do pedido 

contido na petição inicial, mediante extinção do feito com fundamento no 

art. 487, I, do C.P.C.; iv) a instrução processual foi encerrada; v) em sede 

de memoriais as partes ratificaram os termos da exordial e da 

contestação; vi) vieram conclusos os autos para Sentença. É O 

RELATÓRIO DECIDO Trata – se de Ação de Revisão de Alimentos ajuizada 

por Carlos Augusto Ferreira dos Santos em face de Thayane Luize 

Carvalho e Ferreira, menor representada por sua genitora, Senhora 

Katilucia de Carvalho e Ferreira. Inexistem preliminares a serem 

apreciadas; motivo pelo qual passo à análise do mérito. Analisando 

detidamente os autos verifico que a parte Autora não instruiu a petição 

inicial, nem fez juntada posterior, da cópia da Sentença proferida na Ação 

de Alimentos com Pedido de Provisórios, Processo n.º 

14593752.2018.8.11.0041, ajuizada por Thayane Luíze Carvalho e 

Ferreira, menor representada por sua genitora, Senhora Katilucia de 

Carvalho, em face de Carlos Augusto Ferreira dos Santos, que tramitou 

perante a 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital. Nada 

obstante, ante o preceito Constitucional que estabelece que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 

5.º, LXXVIII, C.F.) e por ser o responsável por presidir o processo, está 

em anexo cópia da Sentença proferida na Ação de Alimentos com Pedido 

de Provisórios, Processo n.º 14593752.2018.8.11.0041, ajuizada por 

Thayane Luíze Carvalho e Ferreira, menor representada por sua genitora, 

Senhora Katilucia de Carvalho, em face de Carlos Augusto Ferreira dos 

Santos, que tramitou perante a 1.ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital. DO MÉRITO Pois bem, entendo que os alimentos 

possuem natureza básica, conforme pontua Yussef Said Cahali em sua 

obra: “Engana-se Beudant ao afirmar que a disciplina jurídica da obrigação 

alimentícia oferece um interesse pratico muito grande, mas que seria 

mínima a sua importância doutrinária. Trata-se, em realidade, de instituto 

cujus princípios são remarcados por uma acentuada complexidade, com 

reclamo de permanente atualização de seus estudos; do dissídio sobre a 

pluralidade de seus aspectos resulta um variegado de formulas 

legislativas e jurisprudências que a experiência da vida apresenta 

diuturnamente. O ser humano, por natureza, é carente desde a sua 

concepção; como tal, segue o fadário até o momento que lhe foi reservado 

como derradeiro; nessa dilação temporal – mais ou menos prolongada -, a 

sua dependência dos alimentos é uma constante, posta como condição de 

vida. Daí a expressividade da palavra “alimentos” no seu significado 

vulgar: tudo aquilo que é necessário à conservação do ser humano com 

vida, ou, no dizer de Pontes de Miranda, “o que serve à subsistência 

animal”. Em linguagem técnica, bastaria acrescentar a esse conceito, a 

ideia de obrigação que é imposta a alguém, em função de um a causa 

jurídica prevista em lei, de presta-los a quem deles necessite. Adotada no 

direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, 

a palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário para a 

satisfazer as necessidades vitais de quem não pode prove-las por si; mas 

amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título 

de direito, para exigi-la de outrem, como necessário á sua manutenção. 

(...) Alimentos são, pois as prestações devidas, feitas para que quem as 

recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o direito á 

visa, tanto física (sustento corpo) como intelectual e moral (cultivo e 

educação do espírito, do ser racional). Nesse sentindo, constituem os 

alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de minas os 

recursos necessários à subsistência, à comprovação da vida, tanto física 

como moral e social do indivídio; sendo, portanto, a obrigação alimentar, “le 

devoir imposé juridiquement à une persone d´assurer la subsistence dúne 

autre persone” Ainda no plano jurídico tanto em lei como na doutrina, tem 

atribuído à palavra “alimentos” uma acepção plúrima, para nela 

compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como também os 

componentes da obrigação a ser prestada. Nesse sentido, diz Demolombe 

que a palavra compreende tudo o que é necessário ás necessidades da 

existência: vestimenta, habitação, alimentação e remédios em caso de 

doença; do mesmo modo Clóvis: A palavra alimentos tem, em direito, uma 

acepção técnica, de mais larga extensão do que na linguagem comum pois 

compreende tudo o que é necessário à vida: sustento, habitação, roupa e 

tratamento de moléstias”, igualmente Espínola: “A obrigação alimentar 

compreende tudo o que for necessário para o sustento, vestuário, 

habitação, cuidado da saúde”.” (Cahali, Yussef Said. Dos alimentos – 3ed. 

Ver., ampl. E atual. Páginas 15 à 17). A possibilidade de ajuizamento de 

ação de revisão de alimentos surge quando há alteração da necessidade 

do Alimentado em receber os alimentos ou quando ocorre a alteração da 

possibilidade do Alimentante na manutenção do pagamento do montante já 

fixado. O fundamento legal está situado no artigo 1.699 do Código Civil que 

estabelece 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”. Para a fixação de alimentos 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 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). Passo à analise da contestação e, em seguida, dos requisitos 

norteadores para fixação obrigação alimentar. Em sede de contestação (ID 

n.º 24366944): i) a genitora da menor informa que o casal possui outro 

filho chamado Carlos Eduardo, com 19 anos, e cursa o 6.º Semestre de 

Direito, cuja graduação é paga pelo FIES, mas o filho ganha pouco apesar 

de fazer estágio, e esclarece que a cada três meses a genitora paga juros 

no equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e que sem seu 

auxílio o filho não conseguiria se manter, já que não tem pensão do 

genitor; ii) relata que está desempregada, mas aufere renda de R$ 900,00 

(novecentos reais), e que as despesas estão por volta de R$ 2.200,00 

(dois mil e duzentos reais). Ao final, em síntese, requer: i) a improcedência 

dos pedidos contidos na petição inicial. Com relação ao item “i”, esclareço 

que a presente ação tem como objeto a análise da redução ou não da 
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pensão alimentícia devida à filha Thayane Luize Carvalho e Ferreira, sendo 

certo que os alimentos pagos pelo Autor à Alimentada são para o custeio 

dos gastos da menor e não do núcleo familiar como um todo. Ressalto que 

o Senhor Carlos Eduardo poderá ajuizar ação de alimentos em favor de 

seu genitor, uma vez que simples fato de cursar ensino superior não 

desobriga o pai da obrigação alimentar. Isso é assunto pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça. Portanto, afasto a tese descrita no item “i”. No 

que diz respeito à tese “ii”, o simples fato de não estar com carteira 

assinada não significa que os alimentos devem ser mantidos, pois sua 

renda pode ser maior do que a alegada. Ademais, a representante legal da 

menor não arrolou sequer os gastos mínimos da infante. Diante desse 

cenário, não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor (art. 373, II, do C.P.C.). Desse modo, rejeito a tese descrita 

no item “ii”. DA NECESSIDADE Em análise dos autos, é possível concluir 

que a necessidade da manutenção da obrigação alimentar ainda persiste, 

haja vista se tratar de interesse de menor, devidamente representada por 

sua genitora. Ou seja, ainda há o vínculo do Poder Familiar e as suas 

obrigações correspondentes. Em que pese a insuficiência de prova dos 

gastos ordinários da Alimentada, pois no momento oportuno (audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento) limitou-se a defender seu 

direito invocando afirmações, certo é que tais despesas são presumíveis. 

Esse é o entendimento que adoto, consubstanciado na jurisprudência 

pátria. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA 

ADOLESCENTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES 

PRESUMIDAS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. 

MANUTENÇÃO. Para que a obrigação alimentar seja minorada, em sede de 

tutela provisória, é necessário venham aos autos elementos suficientes de 

convicção a justificar a necessidade premente de redefinição do quantum. 

Caso concreto em que o agravante não comprova incapacidade para 

fazer frente aos alimentos provisórios fixados no grau de origem. Decisão 

agravada confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70073724262 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 26/07/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 01/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. REDUÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

ENVOLVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR 

VIGENTE. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADE PRESUMIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. - Recai sobre o autor da ação revisional de alimentos o ônus de 

demonstrar mudança em sua situação financeira ou na de quem recebe a 

verba alimentar. - O genitor exerce a mesma profissão que exercia no 

momento da celebração do acordo, e não demonstrou a alteração de suas 

condições financeiras, recebendo o piso da categoria (motorista) pelo 

exercício da atividade, que é superior aos rendimentos brutos antes 

auferidos. - Sobre o aspecto das possibilidades, o valor do salário 

efetivamente recebido não pode ser considerado isoladamente, sob pena 

de se submeter o valor da pensão ao arbítrio do alimentante. - Quanto ao 

aspecto das necessidades da menor, é sabido que os gastos de uma 

adolescente incluem despesas presumidas com vestuário, educação, 

saúde, moradia, higiene e lazer. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10261140027267001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 

14/05/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/05/2015) APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL 

MAJORATÓRIA DE ALIMENTOS. PODER FAMILIAR. - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. 

POSSIBILIDADES. DIFICULDADES VISÍVEIS. NASCIMENTO DE OUTRA 

FILHA. AUMENTO INVIÁVEL. - A obrigação alimentar inarredável 

decorrente do poder familiar contempla os gastos que efetivamente são 

imprescindíveis, e, para além desses, somente aqueles que estão 

compreendidos nas possibilidades do alimentante, a partir da condição 

social reinante. Fixada a verba a partir dessas diretrizes, não há espaço 

para majoração. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 20160096952 Itajaí 2016.009695-2, Relator: Henry Petry Junior, Data 

de Julgamento: 28/03/2016, Quinta Câmara de Direito Civil) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - 

DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - ARBITRAMENTO - FILHO MENOR - 

P R E S U N Ç Ã O  D A  N E C E S S I D A D E  -  T R I N Ô M I O 

"PROPORCIONALIDADE-POSSIBILIDADE-NECESSIDADE" - ADEQUAÇÃO - 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE FORMA LIVRE - AUSÊNCIA DE 

OPOSIÇÃO. 1. São presumidos os gastos básicos de uma criança com 

idade de dez anos. 2. Inexistindo provas que levem à presunção de 

desproporcionalidade do benefício, ou mesmo da impossibilidade do seu 

custeio pelo apelante, sem prejuízo do sustento próprio, deve ser mantido 

o valor dos alimentos fixado em primeiro grau, em 35% do salário mínimo. 

3. Não havendo controvérsia, pelo menos processual, quanto ao direito do 

pai de estar com o filho "de forma livre" - proposta inclusive firmada na 

própria petição inicial do infante -, devem ser estabelecidas as visitações 

do pai ao filho conforme livremente convencionarem as partes. 4. Contudo, 

a "visitação livre" pressupõe plena concordância de ambas as partes, não 

podendo se impor através de "mandado judicial", sob pena de se 

prejudicar a estabilidade e a devida formação do menor. 5. Recurso 

parcialmente provido (TJ-MG - AC: 10027100170383001 MG, Relator: 

Áurea Brasil, Data de Julgamento: 03/10/2013, Câmaras Cíveis / 5ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2013) Todavia, a presunção 

mencionada anteriormente não significa a rejeição do direito do Autor, 

porque, como mencionado anteriormente, à parte Requerida incumbe 

provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Alimentante 

(art. 373, II, do C.P.C.), de forma a não permitir a minoração da pensão 

alimentícia. DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE Na Ação de Revisão de 

Alimentos, Processo n.º 1024705-12.2018.811.0041, que tramitou perante 

a 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital as partes 

entabularam o seguinte acordo (26.11.2018): o Senhor Carlos Augusto 

Ferreira dos Santos contribuirá com 1,04 salários-mínimos para o sustento 

da filha, mediante desconto em folha de pagamento junto a TV Centro 

América, situada na Avenida Marechal Deodoro, n.º 504, Bairro Santa 

Helena, Cuiabá – MT, em depósito junto ao Banco Bradesco, Agência n.º 

1966-6, Conta Corrente n.º 100048-3, em nome de Katilucia de Carvalho. 

Foi estabelecido que os alimentos incidirão em férias, 13.º Salário. O 

genitor se responsabilizou a efetuar o pagamento anual de metade das 

despesas decorrentes de material escolar e uniforme, bem como metade 

de medicamentos, mediante apresentação de receita médica. Entretanto, a 

atual condição econômica enfrentada pelo Autor assegura a necessidade 

de acolhimento parcial do pedido inicial. Isso porque o Autor apresentava 

artrose avançada do quadril esquerdo e, não obstante o procedimento 

cirúrgico realizado em março de 2.017 para implantação protético, as 

dores evoluíram (ID n.º 18273016, 17.09.2018) a ponto do Doutor José 

Milton Pelloso Junior, CRM/MT n.º 3349, e a carga horária do Senhor Carlos 

Augusto Ferreira dos Santos ser reduzida de 07 (sete) horas diárias para 

05 (cinco) horas diárias, conforme consta no ofício sob ID n.º 18273019 

(01.12.2018). Os efeitos dessa redução podem ser constatados pelos 

Demonstrativos de Pagamentos acostados no ID n.º 18273021, pois no 

mês de dezembro de 2.018 (antes da redução das 02 (duas) horas da 

jornada diária) o salário bruto era de R$ 4.665,05 (quatro mil seiscentos e 

sessenta e cinco reais e cinco centavos) e o salário líquido do Alimentante 

era quantia de R$ 2.379,09 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e 

nove centavos). Já no mês de janeiro de 2.019 o salário bruto foi a quantia 

de R$ 2.729,33 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e três 

centavos) e o salário líquido foi R$ 217,34 (duzentos e dezessete reais e 

trinta e quatro centavos). Desse modo, perfeitamente cabível a redução da 

obrigação alimentar. Além disso, a jurisprudência se posiciona quanto a 

possibilidade da redução da pensão alimentícia em casos de diminuição da 

capacidade laboral. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO 

DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO 

ALIMENTANTE. DOENÇA GRAVE. COMPROVADA. PRESTAÇÃO 

ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação alimentar resulta do dever 

de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação 

imposta pela lei, decorrente do poder familiar e devem ser fixados 

observando o binômio necessidade de possibilidade. 2. Uma vez fixados 

os alimentos, sobrevindo alteração na situação econômica do alimentante, 

ou na de quem os recebe, surge a possibilidade de pleitear a redução ou 

majoração dos alimentos anteriormente fixados. Inteligência do artigo 1.699 

do Código Civil. 3. Demonstrado nos autos que a doença suportada pelo 

genitor alimentante (acidente vascular cerebral) reduziu substancialmente 

sua possibilidade contributiva, a redução dos alimentos é medida que se 

impõe. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença 

mantida. (TJ-DF 07020721820178070012 - Segredo de Justiça 

0702072-18.2017.8.07.0012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data 

de Julgamento: 25/09/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no PJe : 07/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. 

REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DECRÉSCIMO DAS 

POSSIBILIDADES. Caso em que o alimentante provou ter ficado 

desempregado e sua filha mais nova contraído grave doença, após a 
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fixação dos alimentos. Padrão econômico e profissional do apelante que 

permite concluir que ele (alimentante) e sua atual companheira estejam 

realmente passando por dificuldade em se inserir no mercado de trabalho. 

Consequentemente, viável reduzir os alimentos ainda mais um tanto, além 

da redução já deferida na sentença. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70073614687, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 13/07/2017). (TJ-RS - AC: 

70073614687 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 13/07/2017, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

20/07/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. 

pretensão de redução. filho menor. necessidade presumida. alteraçÃo da 

situação financeira do alimentante EVIDENCIADA. ACIDENTE. Amputação 

de perna. observância do bInômio NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. Comprovado nos autos que o alimentante sofreu 

alteração na sua condição financeira, visto que ficou impossibilitado de 

exercer a atividade de motoboy devido à amputação de sua perna direita, 

é de rigor a redução do valor da pensão alimentícia ao filho. (TJ-SP - AC: 

10178709320188260007 SP 1017870-93.2018.8.26.0007, Relator: Maria 

do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 15/03/2020, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/03/2020) Sopesando as teses e provas 

produzidas pelas partes, resta clara a redução da capacidade econômica 

– financeira do Senhor Carlos Augusto Ferreira dos Santos, cuja 

o b r i g a ç ã o ,  e m  o b s e r v â n c i a  a o  t r i n ô m i o  d a 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade, deve ser adequada a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, bem como 50% (cinquenta por 

cento) do Plano de Saúde e 50% (cinquenta por cento) de material escolar 

e farmácia, devidamente comprovados. Por fim, insta consignar que em 

caso de revisional, o novo valor fixado retroage à data da citação (Súmula 

n.º 621 do S.T.J., C/c art. 13, § 2.º da Lei de Alimentos). Ante o exposto, 

ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial (artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil) e reduzo o valor da pensão alimentícia acordada na Ação 

de Alimentos com Pedido de Provisórios, Processo n.º 

14593752.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 1.ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Capital – MT, para o equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, bem como 50% (cinquenta por 

cento) do Plano de Saúde e 50% (cinquenta por cento) de material escolar 

e farmácia, devidamente comprovados, a ser pago quando o fechamento 

da folha de pagamento e depositado no Banco Bradesco, Agência n.º 

1966-6, Conta Corrente n.º 100048-3, em nome de Katilucia de Carvalho, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se ofício ao órgão 

empregador do Autor: TV Centro América, situada na Avenida Marechal 

Deodoro, n.º 504, Bairro Santa Helena, Cuiabá – MT, para que proceda da 

folha de pagamento do Senhor Carlos Augusto Ferreira dos Santos os 

desconto fixados na presente Sentença, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência (art. 330 do C.P.) e contra a administração da justiça 

(art. 22 da Lei de Alimentos). Isento de custas, pois concedo os benefícios 

da justiça gratuita às partes. As partes arcarão com os honorários 

advocatícios dos seus respectivos advogados (art. 86 do C.P.C.). 

Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se as partes. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006147-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE FIGUEIREDO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006147-21.2020.8.11.0041 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 

30313899 - "VISTOS, ETC. Ciente da decisão de ID.29300498. Por 

conseguinte, tendo em vista que a presente demanda refere-se a 

procedimento de jurisdição voluntária, determino a exclusão do Banco do 

Brasil do polo passivo da demanda. Prosseguindo com análise dos autos, 

evola-se da certidão de óbito encartada no ID. 29189002, que a extinta 

deixou bens a inventariar, portanto, torna-se imperioso que seja aportado 

ao feito documentos que demonstrem a inexistência de bens a partilhar, 

razão pela qual, faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se e, em seguida, conclusos. Às providências." Cuiabá/MT, 20 

de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010937-48.2020.8.11.0041

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

LOVISE POMMOT MAIA OLIVEIRA OAB - 314.616.621-68 

(REPRESENTANTE)

WLADIA MARIA MAIA OLIVEIRA OAB - 024.929.331-56 

(REPRESENTANTE)

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - 031.039.321-38 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOVISE POMMOT MAIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

WLADIA MARIA MAIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010937-48.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30313893 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que os 

interessados pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, todavia, não acostaram ao feito a necessária e 

indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por eles firmada, bem 

assim qualquer documento que demonstre que preenche os requisitos 

para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que sejam 

acostados ao feito, no prazo supracitado, a fim de regularizarem a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. Decorrido o aludido interregno sem qualquer manifestação, 

certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a 

determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. (...)". Cuiabá/MT, 20 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1061423-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PASCOIN DE CAMPOS OAB - MT12165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR JOSÉ DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1061423-71.2019.8.11.0041 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, 20 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004924-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. Z. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ 1004924-33.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 30511017, impulsiono os autos para 

intimar a parte AUTORA/REQUERIDA a fim de sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1056856-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINUS LUYTEN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA COLANTONIO DE SOUZA LATORRE OAB - SP383993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENDRIK ROBERT LEENDERT CHRISTOFFEL (REQUERIDO)

HERRY JOANNA EUWERDINA LUYTEN VAN DEURSEN (REQUERIDO)

ARNOLD LUYTEN (REQUERIDO)

JEANETTE ALLEIDA LUYTEN BLANKENZEE (REQUERIDO)

Nicolette Margaretha Luyten Kamp (DE CUJUS)

MARINUS LUYTEN (DE CUJUS)

Dirk Luyten (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1056856-94.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID. 30532938, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fim de se manifestar no prazo legal. 

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013263-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013263-78.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30525278 - "(...) Desta feita, declino da competência para conhecer da 

causa e apreciá-la e, por conseguinte, após preclusa a via recursal, 

determino a remessa dos autos ao d. Juízo competente. Transitada em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares. Às 

providências." Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007031-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA BILIBIO (REQUERENTE)

VALACIR LIMA PREDEBON (REQUERENTE)

LUIZ APARECIDO CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

MARELENA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

SOELENA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

MONALISA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

SONIA SALETE CARDOSO RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

MARIA DA CONCEICAO CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA RODRIGUES ROCHA OAB - 621.380.491-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MANOEL ANTONIO CARDOSO RIBEIRO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007031-21.2018.8.11.0041 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, 20 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038803-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PATRICIA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

DANIELLE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

inventario (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038803-36.2017.8.11.0041 NNos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID. 30521503, impulsiono os autos 

para intimar a parte INVENTARIANTE a fim de se manifestar no prazo legal. 

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1047174-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. E. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. A. 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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as diretrizes trazidas na 

Portaria Conjunta n.º 249/2020-TJMT e a impossibilidade de envio do ofício 

expedido nos autos via Correios, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, retirar o ofício dos autos e protocolizá-lo 

junto ao destinatário. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061520-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE GUIMARAES DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO DA SILVA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

JANETE GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

JOZENICE GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

LEOCINEY JOANA GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

CATARINA COSTA DA SILVA (HERDEIRO)

GEIZE APARECIDA GUIMARAES CALAZANS DO NASCIMENTO 

(HERDEIRO)

MARILENE GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1061520-71.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Inventário e 

Partilha] INVENTARIANTE: MARINETE GUIMARAES DA SILVA DE CUJUS: 

JOAO BENEDITO DA SILVA INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos do presente Inventário, para se manifestar nos autos, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações apresentadas 

pelo(a) inventariante. RESUMO DA INICIAL: Trata-se do inventário dos 

bens deixados pelo(a) falecido(a) JOAO BENEDITO DA SILVA. 

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de abertura 
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de Ação de Inventário por Arrolamento Sumário interposto por Marinete 

Guimarães da Silva, em razão do falecimento de João Benedito da Silva, 

todos qualificados nos autos. Pretende a interessada a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do requerente, do inventariante ou 

herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor 

de R$ R$ 350.616,23 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e dezesseis 

reais e vinte e três centavos), à causa, que será oportunamente revisto 

por este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação dos 

bens deixados pelo extinto, razão pela qual postergo a apreciação do 

pedido de gratuidade para após a apresentação das primeiras 

declarações, bem assim quanto ao exame do valor da causa. Outrossim, 

tendo em vista que não há notícia de que a cônjuge do extinto interpôs 

ação de inventário e, ante a concordância de todas as filhas do falecido, 

nos termos do art. 617, do CPC/2015, nomeio a filha do de cujus Marinete 

Guimarães da Silva, como inventariante, devendo prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com 

o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as primeiras 

declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela inventariante 

ou, alternativamente, através de procurador com poderes especiais, nos 

termos do art. 618, III do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das 

primeiras declarações a inventariante deverá qualificar a Sra. Erotildes 

Vicente Rosa da Silva, indicando endereço para que seja realizada a sua 

citação, ou proceder a inclusão desta na demanda, eis que, consoante 

documento de ID. 27692077, era casada com o falecido. Sem prejuízo, 

oficie-se ao juízo da 2ª Vara Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal 

– Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que providencie o depósito 

judicial na Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso dos 

valores disponíveis nos processos nº 2006.34.00.006627-7 e 

79366-20.2014.4.01.3400, em favor do inventariado, encaminhando-se as 

instruções para o depósito, assim como cópias dos documentos 

encartados no ID. 27692081, devendo o Sr. Gestor proceder com a 

vinculação dos valores. Com o aporte das primeiras declarações, não 

sendo a esposa do falecido incluída na demanda, cite-a e intime-se a 

Fazenda Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss 

do Código Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º 

do CPC. Às providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, LUIZ ALBERTO MACHADO JUNIOR, ANALISTA JUDICIARIO, digitei. 

Cuiabá-MT, 20 de março de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiros Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008949-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS JARDIM (REQUERENTE)

LEIDE MARIA JARDIM DA SILVA (REQUERENTE)

AURINO DIONISIO JARDIM (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIA DA SILVA JARDIM (INVENTARIADO)

JOSE POLICARPO SERRA JARDIM (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1008949-89.2020.8.11.0041 ESPÉCIE: [Inventário e 

Partilha] INVENTARIANTE: AURINO DIONISIO JARDIM REQUERENTE: LEIDE 

MARIA JARDIM DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS JARDIM INVENTARIADO: 

JOSE POLICARPO SERRA JARDIM e HERMINIA DA SILVA JARDIM 

INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos do presente 

Inventário, para se manifestar nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, sobre as primeiras declarações apresentadas pelo(a) inventariante. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se do inventário dos bens deixados pelo(a) 

falecido(a) JOSE POLICARPO SERRA JARDIM e HERMINIA DA SILVA 

JARDIM. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário interposto por AURINO DIONISIO JARDIM, em razão 

do falecimento de JOSÉ POLICARPO SERRA JARDIM e HERMINIA DA 

SILVA JARDIM, todos qualificados nos autos. Pretende o interessado a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que o 

espólio não possui condições de arcar com as custas do processo. No 

caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ R$ 71.961,10 (setenta e um mil, 

novecentos e sessenta e um reais e dez centavos), à causa, razão pela 

qual defiro, por ora, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com 

fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que a 

isenção ora concedida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários. Outrossim, nos termos do art. 617, do 

CPC/2015, nomeio o filho dos de cujus AURINO DIONISIO JARDIM, como 

inventariante, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, no 

prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do 

CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações o 

inventariante deverá colacionar ao feito as certidões de inexistência de 

testamentos deixados pelos autores da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ, bem assim coligir ao feito a certidão de 

óbito do herdeiro falecido dos inventariados. Com o aporte das primeiras 

declarações, citem-se os demais interessados e intime-se a Fazenda 

Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código 

Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às 

providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

LUIZ ALBERTO MACHADO JÚNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO, digitei. 

Cuiabá-MT, 20 de março de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiros Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002701-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. L. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24300/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. A. S. (REQUERIDO)

P. A. D. S. (REQUERIDO)

A. A. D. S. (REQUERIDO)

A. L. A. D. S. (REQUERIDO)

A. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002701-44.2019.8.11.0041 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 

22237518 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO, por sentença de mérito, o RECONHECIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO de UNIÃO ESTÁVEL entre Arenil Santana e 

Almir Carmo da Silva a qual perdurou até o óbito deste, em 29.12.2018, o 

que faço com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC/2015, do CPC/2015. 

Ante o reconhecimento da procedência do pedido, com fulcro no artigo 90, 

caput, do CPC, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que com fundamento no §2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado ao Serviço Registral e Notarial de Pessoas 

Naturais competente requisitando o registro da união estável ora 

reconhecida e, na sequência, a averbação de sua dissolução, nos termos 

do Provimento nº 37 do CNJ." Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035771-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. A. (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 1035771-86.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29057700 - "(...) Ante o exposto, diante de tudo que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Reconhecimento de União 

Estável Post Mortem proposta por Ana Paula Bueno Galvarro em face de 

Diego Bueno Alves. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Condeno a autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o 

feito." Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012506-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. Z. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAITE POKULAT OAB - RS94460 (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, nada obstante a manifestação retro, 

indicando a conta da sociedade advocatícia para o recebimento de 

valores, e da decisão de ID 27160328 autorizando tal levantamento pela 

parte, por ora, deixo de expedir o respectivo alvará em razão de que na 

procuração de ID 11573275 não consta como outorgada a referida 

sociedade, pelo que impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente, a 

fim de, no prazo legal, indicar a conta bancária da parte ou de alguma das 

causídicas que representa o polo. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360366 Nr: 30271-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA AMABILE MORO SILVA - 

OAB:20376/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, deixei de expedir o mandado determinado na r. decisão, por 

não localizar a certidão de registro civil do réu, pelo que IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR AS PARTES para providenciar o referido documento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010428-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELITON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCILENE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

LUCINEIDE BATISTA SANTOS GABRIEL (REQUERENTE)

LORIMA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCIMARIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZAMAR AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONDINO BATISTA 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. 1010428-20.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

pedido de Expedição de Alvará Judicial apresentado por Lucilene dos 

Santos Rodrigues, Lucineide Batista Santos Gabriel, Lucimaria Batista dos 

Santos, Lorima Batista dos Santos, Suzamar Auxiliadora dos Santos 

Correa, Sueliton Batista dos Santos, todos qualificados nos autos, visando 

o recebimento de crédito atinente à eventual saldo em conta bancária, não 

recebidos em vida pelo de cujus Hondino Batista dos Santos, genitor dos 

interessados. Ao final, postulam a expedição do alvará de levantamento e 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os 

interessados pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob 

o fundamento de que não possuí condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em 

que se pretendem a expedição de Alvará, que tenham por objeto os 

direitos deixados pela de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela 

requerente, e não a capacidade dos próprios interessados, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supratranscrita que, para o 

recebimento de valores devidos a extinta e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Hondino Batista dos Santos. Por 

conseguinte, em relação à alegação de existência de saldo em conta 

bancária, determino a requisição de informação pelo Sistema BacenJud, 

para a verificação da existência de eventuais valores em nome da 

falecida. Sendo frutífera a diligência supramencionada, intimem-se os 

interessados para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entenderem de direito. Lado outro, sendo inexitosa a 

tentativa supra, oficie-se à instituição financeira, qual seja, Banco do 

Brasil, consignando, no alusivo ofício que, sendo constatada a existência 

de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos 

valores. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011209-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANILCE MALDONADO DA SILVA ANELLI (REQUERENTE)

RITA APARECIDA MALDONADO DA SILVA (REQUERENTE)

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (REQUERENTE)

JEFFERSON MALDONADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONILSON MARCEL SILVA ANELLI OAB - MT15492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):
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ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1011209-42.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

pedido de Alvará Judicial de Liberação de Valores apresentado por Rita 

Aparecida Maldonado da Silva, Janilce Maldonado da Silva, Oniwaldo 

Maldonado da Silva e Jefferson Maldonado da Silva, todos qualificados 

nos autos, visando o recebimento de crédito atinente à eventual saldo 

decorrente da aposentadoria, além de eventuais créditos atinentes a 

PIS/FGTS junto á Caixa Econômica Federal não recebidos em vida pelo de 

cujus Oswaldo Cáceres da Silva, genitor dos interessados. Ao final, 

postulam a expedição do alvará de levantamento e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os interessados pretende a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuí condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo 

do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretendem a 

expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pela de 

cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de 

justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, e não a 

capacidade dos próprios interessados, vez que as custas processuais e 

demais despesas serão suportadas pelo valor que se pretende receber, 

razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de assistência gratuita 

para momento posterior. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 

6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supratranscrita que, para o 

recebimento de valores devidos a extinta e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS e ao 

órgão pagador do falecido, a saber, INCRA, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes habilitados 

do de cujus Oswaldo Cáceres da Silva. Por conseguinte, em relação à 

alegação de existência de saldo em conta bancária, determino a 

requisição de informação pelo Sistema BacenJud, para a verificação da 

existência de eventuais valores em nome do falecido. Outrossim, oficie-se 

o INCRA, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, 

referente à alegação da existência de eventuais créditos decorrentes da 

aposentadoria do falecido, e, acaso positivo, deverá, efetuar o depósito 

na Conta Única do Poder Judiciário. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa 

Econômica Federal, requisitando informações, acerca de eventuais 

créditos depositados em favor do extinto, respectivamente a título de PIS e 

FGTS. Consigne, nos alusivos expedientes que, que sendo constatada a 

existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta 

Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a 

vinculação dos valores. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020166-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PEDRO DE JESUS (REQUERENTE)

MARILZA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JAILSON JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

VILSON BENEDITO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO OAB - MT11980-A 

(ADVOGADO(A))

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DE JESUS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1020166-37.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que intimado, por meio de seus patronos, ID. 16948604 e 

pessoalmente, ID. 21255453, para cumprir a determinação de ID. 

15815794, o inventariante deixou transcorrer o prazo concedido sem 

manifestar-se. Consoante dispõe o art. 622 do CPC, o inventariante será 

removido, de ofício, quando não prestar as primeiras ou últimas 

declarações, se não der ao inventário andamento regular, suscitar 

dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Nesse 

viés, verifico que o inventariante voluntariamente descumpre as 

determinações judiciais, dificultando o andamento processual e o deslinde 

do feito. Ademais, dispõem os arts. 5º e 6º do CPC que as partes deverão 

comportar-se de acordo com a boa-fé e cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que não 

verifica-se no presente caso. Desta feita, intime-se o inventariante mais 

uma vez, para que cumpra integralmente as determinações de outrora, no 

prazo de 30 dias, sob pena de remoção. Por conseguinte, decorrido o 

aludido prazo sem que tenha cumprido a ordem judicial, com supedâneo no 

art. 622, II do CPC, removo, de ofício, o Sr. Jailson José de Jesus, do cargo 

de inventariante e, por conseguinte, NOMEIO inventariante o filho da 

extinta, JAIRO PEDRO DE JESUS, conforme autoriza o artigo 617, I, do 

CPC/2015, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

617, parágrafo único, do CPC/2015), e as primeiras declarações 

retificadas em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015, no 

prazo de 20 (vinte) dias. Na ocasião da apresentação das primeiras 

declarações retificadas, o inventariante deverá carrear ao feito o 

documento atualizado do bem inventariado, bem assim a certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No alusivo interregno, deverá, 

igualmente, o inventariante colacionar aos autos as certidões negativas de 

dívidas atualizadas expedidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e Prefeitura de 

Cuiabá/MT (débitos gerais), todas em nome da falecida e o plano de 

partilha. No prazo supra, o inventariante deverá cumprir a decisão de ID. 

15815794. Com o cumprimento da decisão supra, intimem-se os demais 

interessados para manifestarem-se, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Às providências. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016265-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT6504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE GOMES DA SILVA (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. 1016265-61.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que intimada, por intermédio de seu patrono, e pessoalmente, ID. 

21056839 - Pág. 1, para cumprir as determinações exaradas nos autos, a 

inventariante deixou transcorrer todos os prazos concedidos sem cumprir 

a decisão de ID. 8166403, conforme certidões de ID. 9843792 - Pág. 1, 

11643378 - Pág. 1, 16642695 - Pág. 1, 21809088 - Pág. 1. Consoante 

dispõe o art. 622 do CPC, o inventariante será removido, de ofício, quando 

não prestar as primeiras ou últimas declarações, se não der ao inventário 

andamento regular, suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos 

meramente protelatórios. Nesse viés, verifico que a inventariante 

voluntariamente descumpre as determinações judiciais, dificultando o 

andamento processual e o deslinde do feito. Ademais, dispõem os arts. 5º 
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e 6º do CPC que as partes deverão comportar-se de acordo com a boa-fé 

e cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva, o que não verifica-se no presente caso. Desta feita, 

intime-se mais uma vez a inventariante, para que no prazo de quinze dias, 

cumpra integralmente as determinações de outrora, sob pena de remoção. 

Por conseguinte, decorrido in albis o aludido prazo sem qualquer 

manifestação da inventariante, com supedâneo no art. 622, II do CPC, 

removo, de ofício, a Sra. Maria das Graças Pereira, do cargo de 

inventariante e, por conseguinte, NOMEIO inventariante o filho do extinto, 

JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA, conforme autoriza o artigo 617, I, do 

CPC/2015, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

617, parágrafo único, do CPC/2015), e reapresentar as primeiras 

declarações em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015, no 

prazo de 20 (vinte) dias. Na ocasião da reapresentação das primeiras 

declarações, o inventariante deverá carrear ao feito os documentos 

atualizados dos bens inventariados, bem assim a certidão de inexistência 

de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ. No alusivo interregno, deverá, igualmente, 

o inventariante colacionar aos autos as certidões negativas de dívidas 

atualizadas expedidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT 

(débitos gerais), todas em nome do falecido e o plano de partilha. No prazo 

supra, o inventariante deverá cumprir a decisão de ID. 8166403, caso os 

interessados ainda pretendam proceder com as cessões de direitos 

hereditários e doações noticiadas inicialmente. Com o cumprimento da 

decisão supra, intimem-se os demais interessados para manifestarem-se, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Às providências. Cuiabá/MT, 20 de 

março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013241-18.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TEREZINHA JORGINA DO BONFIM (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCINA R DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

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 

0013241-18.2012 VISTOS, ETC. Trata-se de demanda nominada como 

Ação Declaratória c/c Imissão na Posse, ajuizada por Marilene Terezinha 

Jorgina do Bonfim em face de Estado de Mato Grosso e Leocina R. de 

Souza, inicialmente distribuída para a 5ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Capital. Aduz a requerente que Teresa Nunes de Freitas 

faleceu sem deixar cônjuge, tampouco filhos e genitores vivos, todavia, 

deixou o imóvel localizado à Rua John Kennedy, nº 52, bairro Alvorada, 

Cuiabá/MT para a autora, mediante a confecção de testamento particular. 

Ressai dos autos que o imóvel encontra-se registrado em nome de 

Leocina R. de Souza e, consoante informação da autora, a Sra. Teresa 

faleceu ‘quando seria lançada a assinatura na declaração da vontade da 

proprietária do imóvel’. Em decorrência desses fatos postula a declaração 

da validade do ato jurídico praticado pela falecida determinando em 

testamento particular que o imóvel fosse transferido para a propriedade da 

requerente, assim como que o juízo determine ao Cartório de Registro de 

Imóveis a expedição de propriedade em nome da autora, e a citação dos 

requeridos para manifestarem-se quanto à propriedade do imóvel. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação, ID. 23579061. Sentença 

de improcedência proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá/MT, ID. 23579063. Recurso de apelação 

interposto pela autora, ID. 23579064 e 23579065 - Pág. 1. No ID. 23579065 

- Págs. 3 a 6, 23579066, aportou contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto. Acórdão proferido no recurso de apelação, ID. 23579109, 

23579110, 23579111, em que fora anulada a sentença decretada pelo 

juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, uma vez 

que prolatada por juízo absolutamente incompetente e determinada a 

remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Família e 

Sucessões. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Analisando detidamente a petição de ingresso, vislumbro que, não 

obstante a autora tenha manifestado o interesse na declaração de 

validade do ato jurídico praticado pela falecida determinando em 

testamento particular que o imóvel fosse transferido para a propriedade da 

requerente, assim como que o juízo determine ao Cartório de Registro de 

Imóveis a expedição de propriedade em nome da autora, e a citação dos 

requeridos para manifestarem-se quanto à propriedade do imóvel, não 

houve a indispensável abertura do testamento, sequer a interposição de 

inventário dos bens deixados pela falecida, Sra. Teresa Nunes de Freitas. 

Nessa toada, deve-se proceder com a abertura, registro e cumprimento do 

testamento particular deixado pela falecida e também ser realizado o 

inventário e partilha dos bens eventualmente deixados pela de cujus. 

Outrossim, se confirmada a informação de que o bem situado à Rua John 

Kennedy, nº 52, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, não encontra-se registrado 

em nome da falecida, o juízo do inventário, a priori, não estará apto para 

determinar o registro da propriedade em nome da autora, uma vez que a 

falecida detinha os eventuais direitos de posse sobre o aludido imóvel, 

direitos estes que, por ventura, poderão ser objeto de partilha. Logo, 

pretendendo a publicação do testamento particular deixado pela falecida, a 

autora deverá interpor a ação cabível, nos termos do art. 737 c/c 735, 

ambos do Código de Processo Civil. Em decorrência, de rigor a extinção da 

demanda, sem resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação. 

Ante o exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 330, inciso III, 

do Novo Código de Processo Civil e via de consequência, DECLARO 

EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I 

e VI, do CPC/2015. Em consonância com o princípio da causalidade, 

condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, permanecerá suspensa a exigibilidade em razão da 

gratuidade concedida no ID. 23579058 - Pág. 1. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002625-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DALVA GOIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FIRME HIPOLITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SIGEBERTO HIPOLITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA CELIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Molina Barcellos OAB - MT8591-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELIVAL UIPOLITO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

a ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1002625-54.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de Ação de 

Arrolamento Sumário, proposta por Firme Hipólito de Oliveira e outra, em 

razão do falecimento de Selival Hipólito de Oliveira, todos qualificados nos 

autos. Consoante decisão de ID. 12326857, o juízo concedeu os 

benefícios da tramitação prioritária do feito, eis que o genitor do falecido 

trata-se de pessoa idosa na forma da lei, retificou, de ofício, o valor da 

causa e determinou o recolhimento das custas processuais 

complementares, converteu o procedimento para arrolamento sumário, 

nomeou Marcia Cristina de Oliveira (irmã do falecido) como inventariante e 

determinou a juntada da certidão negativa de dívida em nome do falecido 

perante a Fazenda Municipal. No ID. 13736512 fora homologado por 

sentença o arrolamento do bem deixado pelo falecido, a qual fora anulada 

por intermédio do julgamento dos embargos declaratórios de ID. 15361507, 

opostos no ID. 14133386. Fora determinada a tramitação do inventário 

conjunto do Sr. Selival e Sra. Francisca Dalva, ante a existência de 

dependência de uma partilha em relação à outra, ID. 15361507. Aportou ao 

feito informação de que fora processado o inventário negativo da Sra. 
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Francisca Dalva perante a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Capital, ID. 15818500. Considerando a informação supra, este juízo 

verificou a impossibilidade do processamento conjunto dos inventários da 

Sra. Francisca Dalva e Sr. Selival, concedeu prazo para que fossem 

colacionadas as certidões negativas de dívidas, certidão de inexistência 

de testamento, matrícula atualizada do bem inventariado, todas em nome 

do Sr. Selival, ID. 19570177. Fora determinada ainda a apresentação da 

partilha amigável, levando em conta que o imóvel deixado pelo falecido 

deverá ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta pontos 

percentuais) para o genitor e 50% (cinquenta pontos percentuais) para a 

genitora. Petição do autor requerendo a tramitação em conjunto dos 

inventários de Francisca Dalva e Selival e plano de partilha, ID. 20509007, 

20876558. Decisão indeferindo o processamento do inventário conjunto, a 

juntada de documentos relativos a Sra. Francisca Dalva e, concedendo 

prazo para apresentação do plano de partilha e documentos relativos ao 

Sr. Selival, ID. 26579456. Minuta de plano de partilha, ID. 27300804. Foram 

apresentados ao feito os instrumentos procuratórios outorgados a 

patronesse que assiste aos interessados, ID. 11650448, assim como os 

documentos pessoais, ID. 11650507, 11650466, 11650525, 11650472, 

11650519, 11650511, certidão de óbito do autor da herança, ID. 11650412 

- Pág. 1 e da sua genitora Sra. Francisca Dalva, ID. 11650416, documento 

do bem inventariado, ID. 27300800. Ainda, foram juntados aos autos o 

comprovante de recolhimento de custas judiciais, ID. 11700507 - Pág. 1 e 

11700516 - Pág. 1, 12508244, 12508250, a certidão de encerramento de 

atividade, ID. 11925531 - Pág. 1, o ITCD e comprovante pagamento, ID. 

12214018. As certidões de inexistência de dívidas expedidas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT, estão coligidas nos ID’s. 

20588355, 22238638 e 20588378, respectivamente e, a certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo falecido no ID. 20876557. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

guisa frisar que o de cujus era solteiro e não deixou filhos, conforme 

afirma a petição inicial encartada aos autos. Desta maneira, nos termos do 

art. 1.829 do Código Civil, a sucessão legítima defere-se aos ascendentes 

Sr. Firme Hipólito de Oliveira e Sra. Francisca Dalva Goiano de Oliveira 

(pós-morta). Prosseguindo, verifico que foram cumpridas todas as 

formalidades legais não havendo óbice para a homologação da presente 

ação de inventário pela forma de arrolamento, haja vista que o quinhão 

pertencente a herdeira pós-morta, Sra. Francisca Dalva, será 

resguardado para eventual sobrepartilha nos autos de inventário nº 

1000412-75.2018.8.11.0041, que tramitou na 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões de Cuiabá/MT. Outrossim, considerando que os 

interessados são maiores, capazes, estão todos representados pelos 

mesmos patronos e acordes com a forma de partilha dos bens deixados 

pelo inventariado, como também cumpriram as disposições insertas no art. 

660 do CPC e apresentaram partilha amigável, não vislumbro razões para 

recrudescer o formalismo do procedimento, notadamente diante do 

advento do Código de Processo Civil de 2015 o qual visa, justamente, 

democratizar e difundir o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário. 

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Civil, 

homologo por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha amigável constante no ID. 27300804, 

relativamente ao bem deixado pelo falecido Selival Hipólito de Oliveira, o 

que faço com observância dos artigos 660 a 663 do CPC, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Contudo, a expedição 

do formal de partilha ficará condicionada à juntada das certidões 

negativas de dívidas atualizadas emitidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá, todas em nome do inventariado, uma vez que as 

carreadas ao feito estão com data de validade expirada. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Custas e despesas recolhidas nos ID’s. 11700507 - 

Pág. 1 e 11700516 - Pág. 1, 12508244, 12508250. Transitada em julgado, 

expeça-se o competente formal de partilha, fornecendo às partes 

interessadas as peças necessárias, e, por medida de cautela, 

prossiga-se no cumprimento do §2º do art. 659 do CPC, até que sejam 

promovidas as anotações e baixas necessárias e sejam arquivados os 

autos. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0026432-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS DA SILVA NETO (REQUERENTE)

NEUZA LIMA DA CONCEICAO E SILVA (REQUERENTE)

ASTROGILDA ROSARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

GERSO PAES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

PEDROSA NUNES RONDON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ORELIO PAES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

BERNADETH DE LIMA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CLARINDO PAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ANTONIO DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Emiliano Paes da Conceição (DE CUJUS)

ROSA DE LIMA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

0026432-57.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de Arrolamento 

Sumário interposto por Neuza Lima da Conceição e Silva, em razão do 

falecimento de Emiliano Paes da Conceição e Rosa Lima da Conceição, 

todos qualificados nos autos. Foram colacionados aos autos os 

instrumentos procuratórios outorgados pelos interessados ao patrono que 

os representam, ID. 23492323 - Pág. 3, 23492324 - Pág. 4, 23492325 - 

Pág. 5, 23492326 - Pág. 4, 23492327 - Pág. 3, 23492328 - Pág. 4, 

23492329 - Pág. 3, 23492330 - Pág. 4, 23492331 - Pág. 3, assim como os 

documentos pessoais dos herdeiros, ID. 23492324 - Pág. 2, 23492324 - 

Pág. 6, 23492326 - Pág. 2, 23492327 - Pág. 1, 23492328 - Pág. 2, 

23492329 - Pág. 2, 23492330 - Pág. 3, 23492330 - Pág. 6, 23492331 - Pág. 

5 e 23492333 - Pág. 1, a certidão de óbito do inventariado Emiliano, ID. 

23492333 - Pág. 4, e da inventariada Rosa, ID. 23492334 - Pág. 1, bem 

assim a certidão de casamento de ambos os autores da herança, ID. 

23492333 - Pág. 3. Conforme decisão de ID. 23492465, foram concedidos 

os benefícios da gratuidade judiciária, o feito fora convertido para 

arrolamento sumário, determinada a apresentação da matrícula atualizada 

do bem inventariado, o comprovante de recolhimento/isenção do ITCD, 

acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação do imóvel e minuta de partilha 

amigável e determinação da vinculação de valores a este feito. Aportaram 

aos autos a minuta de partilha amigável, ID. 23492471, e o ITCD, 

acompanhado da GIA-ITCD e comprovante de pagamento do referido 

imposto, ID. 23492471 - Pág. 7, 23492472, 23492473, 23492474 - Págs. 1 

a 4. No ID. 23492478, o juízo determinou a juntada da matrícula atualizada 

do imóvel inventariado, a certidão de inexistência de testamento deixado 

pelos autores da herança e certidões negativas atualizadas de dívidas. 

Documentos do bem inventariado, ID. 23492467 - Págs. 3 e 4, 23492468 - 

Pág. 1 e 24521884 - Pág. 2. Certidões negativas de dívidas expedidas pela 

Prefeitura de Cuiabá/MT, ID. 24521884 - Pág. 7 e 24521884 - Pág. 5, 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ID. 23492332 - Pág. 2 e 

23492332 - Pág. 4 e Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ID. 

24521884 - Pág. 4 e 24521884 - Pág. 6. Certidões de inexistência de 

testamentos deixados pelos autores da herança, ID. 24521885 e 

24521886. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Preliminarmente, vislumbro que no presente não houve a nomeação de 

inventariante, de maneira que, nos termos do art. 617, II do CPC, nomeio 

como inventariante a filha dos de cujus Neuza Lima da Conceição e Silva, 

a qual deverá bem e fielmente desempenhar a função, independente de 

termo. Prosseguindo, analisando os autos, bem assim considerando que 

as interessadas são maiores, capazes, estão todas representados pelos 

mesmos patronos e acordes com a forma de partilha dos bens deixados 

pelo inventariado, como também cumpriram as disposições insertas no art. 

660 do CPC e apresentaram minuta de partilha amigável, não vislumbro 

razões para recrudescer o formalismo do procedimento, notadamente 

diante do advento do Código de Processo Civil de 2015 o qual visa, 

justamente, democratizar e difundir o acesso do jurisdicionado ao Poder 

Judiciário. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 659 do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha amigável constante no ID. 23492471, 

relativamente aos bens deixados pelos falecidos Emiliano Paes da 

Conceição e Rosa Lima da Conceição, a fim de que o imóvel matriculado 

sob o nº 46.611 e os valores depositados nos autos sejam partilhados na 

proporção de 1/7 para a interessada Neuza Lima da Conceição e Silva, 1/7 
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para a interessada Julita Maria da Conceição, 1/7 para o interessado 

Orelio Paes da Conceição, 1/7 para o interessado Gerso Paes da 

Conceição, 1/7 para a interessada Astrogilda Rosaria da Conceição e 

Costa, 1/7 para o interessado Clarindo Pas da Conceição e 1/7 para a 

interessada Bernadeth Lima Conceição Nascimento, já falecida, sucedida 

por Renato Paes do Nascimento, Rosimeyre Lima do Nascimento e Robson 

Paz do Nascimento, o que faço com observância dos artigos 660 a 663 do 

CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. 

Intimem-se os interessados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

declinem as suas contas bancárias para levantamento dos seus 

respectivos quinhões. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, expeça-se o competente formal de partilha e alvarás, fornecendo 

às partes interessadas as peças necessárias, e prossiga-se no 

cumprimento do §2º do art. 659 do CPC, até que sejam promovidas as 

anotações e baixas necessárias e sejam arquivados os autos. Contudo, a 

expedição do formal de partilha e alvarás ficarão condicionados à juntada 

das certidões negativas atualizadas emitidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá/MT, em nome de ambos os inventariados, uma vez 

que as carreadas ao feito estão com data de validade vencidas. Custas e 

despesas pelos interessados, suspensa, todavia, em decorrência da 

gratuidade concedida. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011619-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOLDAR SERVICOS & VEICULOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Adjunto de Relacionamento Com o Contribuinte da SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secreteria de 

Fazenda do Estado de Mato Gr (IMPETRADO)

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA 

DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO 

DESCENTRALIZADO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

GERENTE METROPOLITANO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e determino a autoridade coatora 

que proceda a imediata liberação das mercadorias apreendidas vinculadas 

ao TAD n° 1144258-6 – DANFE 000000234) ao impetrante MOLDAR 

SERVIÇOS & VEÍCULOS LTDA - ME (CNPJ n° 14.843.134/0001-89), 

independente do encargo de fiel depositário e do prévio recolhimento da 

obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação 

do veículo transportador da carga/mercadoria, se for o caso, pena de 

multa diária. Notifique-se com urgência a autoridade coatora sobre o teor 

desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Decorrido o prazo legal, 

com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009. Comprovado o depósito das custas processuais (diligência), 

intimem-se, por Oficial de Justiça Plantonista. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá, 18 de março de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010406-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada 

como coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Às urgentes providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012307-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LERVANDO APARECIDO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE FOLHA PAGAMENTO (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: 

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º 

da Lei n° 12.016/2009 e condição de idoso do interessado, CONCEDO a 

medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a 

autoridade apontada como coatora que promova a análise conclusiva do 

requerimento administrativo n° 505924/2018 no mesmo prazo das 

informações, qual seja, 10 (dez) dias, pena de multa diária a ser fixada por 

este Juízo. Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo de 

até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 

7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 

12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. Às urgentes providências. 

Intime-se por Oficial Plantonista. Cuiabá, 18 de março de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010829-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CFC DIRECAO CAMPO VERDE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Posto isso, presentes os requisitos do art. 

7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO, em parte, o pedido liminar e 

determino a suspensão do Despacho n° 009/2020 emitido pelo Diretor de 

Habilitação do DETRAN/MT vinculado ao Processo Fiscalizatório n° 

054/2019 até finalização do processo administrativo que será instaurado 

oportuno tempore, pena de multa diária a ser fixada por este juízo. 

Notifique-se com urgência a autoridade coatora sobre o teor desta 

decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Decorrido o prazo legal, 

com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009. Cumpra-se por Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1172582 Nr: 41114-51.2016.811.0041

 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: VIAÇÃO JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA ESTADUAL DE R. DOS SERVIÇOS P. 

DELEGADOS DO MT, TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:11623-A

 REFERÊNCIA: 41114-51.2016.811.0041 – código 1172582

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA

 REQUERENTE: VIAÇÃO JUÍNA LTDA

 REQUERIDO: AGER / MT

Vistos.

Trata-se de ação ordinária aforada por VIAÇÃO JUÍNA LTDA contra a 

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DE MATO GROSSO - AGER/MT e contra TUT TRANSPORTES 

LTDA, tendo por objeto a anulação de decisão administrativa proferida 

pela Presidência da referida agência reguladora.

Emenda à inicial (f. 272). Decisão (f. 275/277) deferiu a antecipação da 

tutela para suspender a decisão administrativa. Agravos de Instrumento 

aforados por Ager (f. 420/427) e por Tut (f. 488/493), ambos infrutíferos. 

Contestações (f. 283/414 e f. 447/487) Impugnação (f. 496/511).

 Ministério Público requereu diligências (f. 526/528).

A requerida (AGER/MT) juntou a peça processual acompanhada das 

cópias (f. 529/614) com a indicação de fatos novos.

Em prestígio ao disposto no art. 437, § 1º do CPC, intimem-se a autora da 

ação Viação Juína Ltda e a requerida Tut Transportes Ltda, para, 

querendo, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre 

o teor da peça processual e cópias juntadas por AGER/MT (f. 529/614), 

pena de anuência e concordância tácita.

 O requerimento do órgão Ministerial será objeto de deliberação após o 

cumprimento da presente determinação.

Expeça-se o necessário. Às providencias.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 791286 Nr: 45360-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de execução de título extrajudicial em fase de expedição de 

ofício complementar, nos termos da decisão (f. 86), ratificada (f. 126/128) 

e reiterada conforme comando judicial (f. 135).

 No entanto, a planilha de atualização dos cálculos (f. 87) não considerou 

o valor correspondente ao crédito do precatório requisitado (ofício f. 56) e 

quitado (f.138), conforme certidão da Secretaria (f. 139).

 Nestas condições, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial 

para retificação da planilha (f. 87), observando-se o valor já requisitado (f. 

56) e quitado (f. 138).

 A seguir, expeça-se o ofício complementar, conforme averbado na 

decisão (f. 86).

 Cumpra-se. Às providências.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1076506 Nr: 58256-05.2015.811.0041

 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: LEONARDO AUGUSTO FERNANDES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIAO COELHO DE 

AZEVEDO, TONY BRAGA DE AZEVEDO, ALINE CRISTINA FERNANDES, 

RAQUEL CRISTINE BRAGA DE AZEVEDO, HCFDA, ANA PAULA BRAGA 

DE AZEVEDO, ESTADO DO MATO GROSSO, JULIA BIANKA BRAGA 

AZEVEDO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 58256-05.2015.811.0041 (cód. 1076506)

ESPÉCIE: AÇÃO DE USUCAPIÃO

USUCAPIENTE: LEONARDO AUGUSTO FERNANDES AZEVEDO

USUCAPIENDOS: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO COELHO DE AZEVEDO e

 ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por LEONARDO AUGUSTO 

FERNANDES AZEVEDO contra ESPÓLIO DE SEBASTIÃO COELHO DE 

AZEVEDO para usucapir imóvel matrícula 77.417, localizado à rua 135, 

quadra 137, nº 15, CPA IV - 1ª Etapa, Cuiabá-MT. Atribuiu à causa o valor 

de R$ 104.000,00. Juntou documentos (f. 13/62).

Tentativa de conciliação inexitosa, conforme termo de sessão da central 

de conciliação e mediação da capital (f. 102/103).

Ação distribuída originariamente ao Juízo da 5ª Vara Cível da Capital que 

ao observar imóvel pertencente ao Estado/MT, declinou da competência 

para uma das Varas de Fazenda Pública (decisão f. 112).

Posto isso, cite-se o Estado de Mato Grosso, 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.

O pedido de justiça gratuita ou pagamento ao fim da demanda (f. 12, item 

“e”), será objeto de apreciação após cumprimento da determinação 

averbada neste ato.

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.: 836328 Nr: 41329-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON JULIO MARCONDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:
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 PROCESSO: 41329-32.2013.811.0041 (cód. 836328)

ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: ANDERSON JULIO MARCONDES DE ARRUDA

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

 Trata-se de execução de título extrajudicial (certidão de crédito (f. 12) 

aforado por Anderson Julio Marcondes de Arruda contra o Estado de Mato 

Grosso (f. 05/07). Citado (f. 15/16), o executado quedou-se inerte (f. 18). 

Decisão (f. 19) homologou o valor exequendo.

 Certidão (f. 36) registrou a quitação da RPV (f. 20). Intimado a manifestar, 

decorreu o prazo sem oposição do exequente. O executado requereu a 

extinção do processo (f. 39).

 A certificação da quitação (f. 36) resultou no alcance integral do objeto 

desta ação, e por conseqüência de causa e efeito no exaurimento da 

prestação jurisdicional, impondo-se a extinção do caderno processual em 

razão do executado satisfazer a débito.

 Ressalte-se que intimado, o exequente não se manifestou (f. 38) numa 

implícita anuência e concordância tácita à satisfação do crédito.

 Ante o exposto, acolho o requerimento do executado (f. 39) e com 

sustentáculo no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito.

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.: 839877 Nr: 44331-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLINO PRADO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 PROCESSO: 44331-10.2013.811.0041 (cód. 839877)

ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BARTOLINO PRADO DA CRUZ

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

 Trata-se de execução de título extrajudicial (f. 22) aforada no ano 2013. 

Decisão homologatória (f. 28) e RPV (f. 29) enviada ao TJMT para 

pagamento naquele Sodalício, conforme procedimentos vigentes à época 

de sua autuação.

 Em decorrência da alegação do exequente de inconsistências no valor 

requisitado (f. 33/44) o pagamento não foi materializado e a RPV 

permaneceu claudicante sem qualquer efetividade, até ser devolvida para 

este Juízo de origem conforme teor da decisão (f. 93).

 Posto isso, a fim de regularizar a marcha processual e dar efetividade à 

ação executória, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para, no 

prazo de até 05 (cinco) dias, elaborar planilha de atualização do crédito 

executado (f. 22). A seguir, ouçam-se as partes, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Portaria

PORTARIA N. 001/2020

O Doutor Murilo Moura Mesquita, Juiz de Direito da Segunda 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 

sua taxa de propagação para evitar a sobrecarga dos serviços de saúde;

Considerando as disposições estabelecidas nas Portarias nº 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 2ª 

Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá serão realizados

prioritariamente pelos telefones (85) 99985-8114 ou (65) 99988-5386 e 

email

murilo.mesquita@tjmt.onmicrosoft.com.

Art. 2°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Juízo, por meio de mensagem eletrônica 

endereçada para murilo.mesquita@tjmt.onmicrosoft.com.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor em 20.03.2020.

Art. 4º. Encaminhe-se cópia desta portaria à Corregedoria-Geral da 

Justiça, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso e à Ordem dos Advogados do Brasil.

Cuiabá/MT, 20/03/2020.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020253-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRILLON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO. SR. GERENTE DE CRÉDITO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ , TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO Oficial de Justiça: PLANTONISTA Diligência: 

ID. 30521114 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MURILO MOURA MESQUITA PROCESSO n. 

1020253-56.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Diárias e Outras Indenizações]->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA SONIA CASTRILLON Endereço: AVENIDA 

VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, 615, Edíficio Torre das 

Bahias, apartamento 904, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-253 POLO PASSIVO: Nome: EXMO. SR. GERENTE DE CRÉDITO 

PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO 

Endereço: Centro Político Administrativo, s/N, Bloco III, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. GERENTE DE CRÉDITO 

PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, 

podendo ser facilmente encontrado no Centro Político Administrativo Bloco 

III, Cuiabá – FINALIDADE: EFETUAR A NOTIFICAÇÃO DA(S) 

AUTORIDADE(S), acima qualificada(s), para CUMPRIR A LIMINAR deferida 

nos autos do processo em epígrafe, e para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, PRESTE(M) AS INFORMAÇÕES QUE ENTENDER(EM) NECESSÁRIAS 

(art. 7º, I e II, Lei nº 12.016/2009), nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. LIMINAR: Diante do exposto, DEFIRO a liminar, para 

o fim determinar a emissão da 2ª via da Certidão de Crédito nº 

5.01.06.589-9 em favor da parte Impetrante, no prazo de 30 dias. 

Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s), a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste(m) as informações que 

entender(em) pertinente(s). Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada (Estado de Mato 

Grosso), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Prestadas as 

informações ou certificado decurso do prazo para tal finalidade, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que manifeste no prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se por oficial de justiça plantonista. MURILO MOURA MESQUITA 

Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 
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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, 20 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027489-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA CRISTINA GOMES FONSECA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1027489-25.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: STELLA CRISTINA GOMES FONSECA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que o Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Corregedor-Geral da 

Justiça suspenderam por meio da Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, os prazos processuais e a realização de audiências no âmbito 

da primeira instância, redesigno a audiência designada no ID. 26926238, 

para o dia 19 de agosto de 2020 às 15:00 horas. 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 (art. 

455 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013186-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA OAB - MT3459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1013186-69.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): WELITON ROCHA DOS SANTOS REU: SECRETARIA DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de ação cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. 

Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Por fim, de se assentar que 

o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado 

na inicial. Nessa linha: Embora seja possível a retificação, de ofício, do 

valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente 

competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na 

petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012801-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL MARCAL DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012801-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GESIEL MARCAL DANTAS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Especifiquem as partes as provas 

que desejam produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o 

parecer ministerial. Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012305-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE SIMOES DA SILVA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE REGULAR. FISCAL E CALC. INDENIZATORIOS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012305-92.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: CLEUNICE SIMOES DA SILVA 

DO NASCIMENTO IMPETRADO: COORDENADOR DE REGULAR. FISCAL E 

CALC. INDENIZATORIOS Vistos, MANDADO DE SEGURANÇA com pedido 

de liminar impetrado por CLEUNICE SIMÕES DA SILVA DO NASCIMENTO 

contra suposto ato coator que teria sido praticado pelo COORDENADOR 

DE REGULARIDADE FISCAL E CÁLCULOS INDENIZATÓRIOS para compelir 

a autoridade impetrada à análise do requerimento administrativo nº 

503572/2018. Narra a inicial que a impetrante se aposentou do serviço 

público no ano de 2016 e, tendo em vista a existência de valores inerentes 

a férias não usufruídas pendente de recebimento, protocolou requerimento 

administrativo em setembro/2018. No entanto, aduz que até os dias 

hodiernos não houve análise do referido processo. No entanto, 

vislumbra-se dos documentos que instruíram a inicial a existência de 2 

(duas) datas prováveis para a efetivação do protocolo administrativo, uma 

vez que o extrato na forma física consta a materialização do protocolo em 

28/09/2018 (ID 30313831), enquanto o extrato digital consta a efetivação 

do protocolo ao setor competente somente em 29/11/2019 (ID 30313832). 

Desta forma, imprescindível a intimação da parte impetrante para 

esclarecer o ponto obscuro da narrativa. Assim, oportunizo a parte 

impetrante, o prazo de até 15 (quinze) dias, para, querendo, promover a 

adequação da inicial e esclarecer o ponto obscuro da narrativa a respeito 

da efetiva data do protocolo administrativo, pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB

 O Doutor ROBERTO TEIXEIRA SEROR, Juiz de Direito da 5ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública 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, Procuradores de entes públicos e 

Defensores Públicos, no gabinete da 5a Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, será realizado por videoconferência, 

através da ferramenta tecnológica denominada Microsoft Teams. Art. 2º 

para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato 

p r é v i o  c o m  o  g a b i n e t e ,  a t r a v é s  d o  e m a i l : 

roberto.seror@tjmt.onmicrosoft.com 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 caso a ser tratado deverá ser urgente, nos termos do art. 1º da 

Portaria-Conjunta no. 255/2020 do E. TJMT;

 III – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

 IV - Possuir instalado em seu computador o navegador Google Chrome 

atualizado, acesso adequado à internet, câmera de vídeo e microfone e 

conta de e-mail onde irá acessar a confirmação de sua solicitação, pelo 

gabinete;

 V – 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 e esclarecer se é urgente ou não;

 VI – proceder, na data e hora designada, a chamada eletrônica via link 

recebido no e-mail de confirmação. Quando o navegador Chrome solicitar 

seja baixado o aplicativo, desconsiderar e prosseguir na opção "via web" 

pois não é necessário o aplicativo;

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

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

comunicação via e-amail, 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 de 

expediente, e no horário deste.

 Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via Microsoft Teams 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, 19.03.2020.

 Dr. ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012221-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE L. B. DOS SANTOS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS OAB - MT14871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS OAB - 762.908.087-53 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial de ID: (30307413) no prazo de 15 (dez) dias, para que 

retifique o polo passivo da ação, requisitos mínimos, previstos nos incisos 

II, III e VII do Art. 319 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321 do CPC Quanto ao mais, intime-se a impetrante a 

manifestar, no mesmo prazo, se os débitos em questão já foram inscritos 

em Dívida Ativa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 959453 Nr: 4576-08.2015.811.0041

 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: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Sendo assim, DEFIRO a devolução de todos os valores indevidamente 

cobrados e pagos pela Impetrante a título de ICMS sobre a TUSD na fatura 

agrupadora 2072297 – atual 1.481/0001 – durante o curso desta ação, 

desde a propositura em 05/02/2015 até o trânsito em julgado, em 

20/02/2019, devidamente corrigidos pelo IPCA-E e juros de mora no 

percentual da caderneta de poupança, ressalvado algum valor desse 

tributo que não tenha sido cobrado em alguma ou algumas 

f a t u r a s . I n t i m e m - s e ,  p e l o  o f i c i a l  d e  p l a n t ã o ,  s e 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040453-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA DE PAULA (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 0040453-82.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADRIANO MOREIRA DE PAULA CPF Nº 

848.185.301-15 - CONTRIBUINTE .. CDA Nº 248185/2008 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 530,96 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 INEXISTÊNCIA 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 PJe TJMT. 

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 
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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: 0058365-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA MARTINS CANAS (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 0058365-87.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARISTELA MARTINS CANAS CPF Nº 

069.741.508-22 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 375438; 939300; 954411. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 2.775,85 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 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
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Processo Número: 0054957-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE RODRIGUES MAGALHAES (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 0054957-88.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARLENE RODRIGUES MAGALHÃES CNPJ/CPF Nº 

209.514.181-49 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 315531; 434362; 739894. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 4.191,87 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 INEXISTÊNCIA 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: 0044796-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 0044796-14.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2016 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA CNPJ Nº 

60.746.948/0417-30 - CONTRIBUINTE .. CDA Nº 1413107 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 32.693,41 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 208 de 394



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 

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: 0045316-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA TURISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045316-76.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TERRA TURISMO LTDA CNPJ Nº - CONTRIBUINTE .. 

CDA's Nºs 380795; 380800; 537556; 537557; 537558; 537609; 710682. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 13.415,52 

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 
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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: 0015130-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015130-02.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL LEMOS DA SILVA CPF Nº 022.296.681-53 

- CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 542744; 719764; 1024922; 903767. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 3.141,62 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 INEXISTÊNCIA 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 
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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: 0047937-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DENIS PAIVA (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 0047937-46.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUAREZ DENIS PAIVA CNPJ/CPF Nº - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 264520; 416251; 547462; 725721; 861953. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 10.468,13 

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 
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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: 1010761-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - 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 1010761-69.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:36:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME CNPJ 

2016 / 1346606; 2017 / 1552941; 2018 / 1642144 e 2019 / 1779593. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 4.210,36- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada acima identificada, tendo como objeto o recebimento de 

créditos representados pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que 

as CDA’s citadas na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, 

Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução 

Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do 

CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE, para fins 

do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, datada 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão 

da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. - CODIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações 

de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação 

pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio 

eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a 

lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011007-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON COUTINHO (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 1011007-65.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/03/2020 15:11:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NELSON COUTINHO CPF Nº 427.913.756-00 - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1271578; 2017 / 1451877; 2018 / 

1697898 e 2019 / 1902381. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.045,08- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, 

tendo como objeto o recebimento de créditos representados pelas CDAs 

indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na exordial não 

se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA 

À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das necessárias CDA’s 

executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo acima para 

emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos 

À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 
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aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011287-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ALVES CANOFF (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 1011287-36.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2020 14:52:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VILSON ALVES CANOFF CPF Nº 257.465.611-34 - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1322041; 2017 / 1565647; 2018 / 

1639881 e 2019 / 1814504. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.672,31- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, 

tendo como objeto o recebimento de créditos representados pelas CDAs 

indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na exordial não 

se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA 

À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das necessárias CDA’s 

executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo acima para 

emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos 

À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011395-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA ANDRESSA CARMELIM PAIVA (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 1011395-65.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2020 17:35:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: PAOLA ANDRESSA CARMELIM PAIVA CPF Nº 

004.747.501-32 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1342480; 2017 / 

1502482; 2018 / 1638367 e 2019 / 1879635. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.983,11- 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, 

tendo como objeto o recebimento de créditos representados pelas CDAs 

indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na exordial não 

se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA 

À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das necessárias CDA’s 

executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo acima para 

emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos 

À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011679-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAGIBA ANTONIO MARTINI (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 1011679-73.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:36:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ITAGIBA ANTONIO MARTINI CPF Nº 244.448.551-34 

- CONTRIBUINTE 335119. CDA's Nºs 2016 / 1294434; 2017 / 1468476; 

2018 / 1612406 e 2019 / 1840180 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.014.0185.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.912,56- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada acima identificada, tendo como objeto o recebimento de 

créditos representados pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que 

as CDA’s citadas na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, 

Parag. Único do CPC, com a consequente extinção desta Execução Fiscal 

sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, datada registrada 

no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará 

apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida 

Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. - 

CODIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito 

Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação 

pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio 

eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a 

lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011719-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO GONCALVES DOS SANTOS (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 1011719-55.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:56:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HELIO GONCALVES DOS SANTOS CPF Nº 

523.214.441-34 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1298950; 2017 / 

1561308; 2018 / 1697944 e 2019 / 1777687. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.980,99- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima 

identificada, tendo como objeto o recebimento de créditos representados 

pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na 

exordial não se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, 

contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - 

LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, DETERMINO QUE SE 

PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das 

necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução 

do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo 

acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012942-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012942-43.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:26:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DIAS DA SILVA CPF Nº 007.186.701-59 - 

CONTRIBUINTE 734802656. CDA's Nºs 2016 / 1291812 2017 / 1469832 

2018 / 1611857 2019 / 1817051 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.543,71- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada acima, tendo como 

objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's em 

epígrafe, e o valor atribuído à causa foi de R$......... Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Analisando detidamente os autos, 

constata-se que os números das CDA's indicados na petição inicial não 
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conferem com as CDA's anexadas contrariando o disposto no § 4º do Art. 

6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, o que impede o regular prosseguimento 

desta ação. II. DÊ-SE VISTA (Pje) destes autos eletrônicos imediatamente 

ao Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu 

a exordial, para que promova a necessária EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, 

no prazo de QUINZE DIAS, para que indique corretamente na exordial o 

número das CDA's executadas, se necessário, apresente cópias das 

CDA's corretas, corrigindo o valor da causa para que corresponda ao 

valor da soma das CDA's executadas, sob pena de lhe ser aplicado o 

disposto no Parágrafo único,do Art. 321, do CPC/2015. III. Apresentada a 

EMENDA no prazo acima, com alteração do número das CDA's executadas 

e do valor da causa, CERTIFIQUE sobre tempestividade e proceda o Sr. 

Gestor à devida correção no Sistema PJe e Distribuição, CERTIFICANDO 

nestes autos eletrônicos e, após, voltem À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO). IV. Entretanto, decorrido prazo SEM cumprimento da 

determinação acima pelo Município Exequente, CERTIFIQUE sobre a 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. V. INTIME (PJe E DJe) o Município Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a petição inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, parágrafo único e 246, § 1º, do CPC. VI. 

PUBLIQUE, para fins do §3º do Art. 205 do CPC. VII. CUMPRA, 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema Pje.. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. 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. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011893-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCIA MACHADO MIRANDA (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 1011893-64.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:36:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARLUCIA MACHADO MIRANDA CPF Nº 

209.245.001-82 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1321808; 2017 / 

1451434; 2018 / 1716993 e 2019 / 1780214 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.931,01- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima 

identificada, tendo como objeto o recebimento de créditos representados 

pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na 

exordial não se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, 

contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - 

LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, DETERMINO QUE SE 

PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das 

necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução 

do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo 

acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012950-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANY SANTIN BORGES GONCALVES (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 1012950-20.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:46:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: THATIANY SANTIN BORGES GONCALVES CPF Nº 

703.120.361-91 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1270839 2017 / 

1580292 2018 / 1620819 2019 / 1844370 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.368,22- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima 

identificada, tendo como objeto o recebimento de créditos representados 

pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na 

exordial não se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, 

contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - 

LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, DETERMINO QUE SE 

PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das 

necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução 

do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo 

acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010736-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (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 1010736-56.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:18:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ GERALDO DE SABOIA CAMPOS CPF Nº 

023.571.518-20 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016/1374881; 

2017/1525587; 2018/1723781; 2019/1876556. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.109,46- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima 

identificada, tendo como objeto o recebimento de créditos representados 

pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na 

exordial não se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, 

contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - 

LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, DETERMINO A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das necessárias 

CDA’s executadas, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo acima para 

emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO (ATO ORDINATÓRIO). 

INTIME (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053314-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE A. MOURAS (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 0053314-95.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TEREZINHA DE A. MOURAS CNPJ/CPF Nº - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 275301; 426369; 556432; 726040; 866353. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 6.632,58 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 INEXISTÊNCIA 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 
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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: 0047103-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO G DORILEO (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 0047103-43.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO G DORILEO CNPJ/CPF Nº - CONTRIBUINTE .. 

CDA's Nºs 358380; 511648; 617489; 750246; 837227. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 6.269,57 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 
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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: 0040676-93.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDO BUENO PACHECO (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 0040676-93.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JACILDO BUENO PACHECO CPF Nº 181.841.201-25 

- CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0453802; 0580489; 0721630; 0842539. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 2.313,93 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 
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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: 0001750-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS A M DA CRUZ (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 0001750-82.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCOS A M DA CRUZ CNPJ/CPF Nº 

04.392.827/0001-49 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 398830; 398829; 

398827; 398826; 247648; 398831; 398828; 398825. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 1.944,58 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

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013079-52.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BOMBARDA (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 0013079-52.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ BOMBARDA CNPJ/CPF Nº - CONTRIBUINTE .. 

CDA's Nºs 431049; 559872; 877963. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.777,10 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 PJe TJMT. 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: 0005118-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MOTT BOLIGON (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 0005118-60.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ EXECUTADO: CELSO MOTT BOLIGON CNPJ/CPF Nº 

011.850.559-91 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 485202; 635622; 721317; 

873700. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 4.864,08 

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 PJe TJMT. 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: 0056250-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSTRUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056250-93.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOB. E 

CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 00.350.694/0001-97 - CONTRIBUINTE .. 

CDA's Nºs 357693; 464269; 607933; 802714; 924339. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 5.532,67 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) 
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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 

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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1047441-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

SANTINONE DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO OAB - MT20280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1047441-87.2019.8.11.0041 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) 

EMBARGANTE: JOAO ALVES DOS SANTOS e outros EMBARGADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... JOÃO ALVES DOS SANTOS e 

SANTINONE DOS SANTOS, já qualificados no processo em epígrafe, em 

21.10.2019 ajuizaram a presente ação de embargos à execução fiscal em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, também já qualificado nos 

autos, em face da execução fiscal nº 1014030-87.2018.811.0041. 

Conforme se verifica da certidão sob ID 26490349, não houve garantia do 

juízo pelos embargantes nos autos de execução fiscal. Vieram os autos à 

conclusão. É o relato. Decido. Pois bem, trata o presente feito de 

embargos à execução fiscal, no qual a parte embargante deixou de 

garantir o juízo conforme exigido pela lei 6830/80 em seu artigo 16, o que o 

torna inadmissível. Vejamos: Art. 16 – O executado oferecerá embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I – do depósito; II – da juntada da 

prova da fiança bancária ou do seguro garantia; III – da intimação da 

penhora. §1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de 

garantida a execução. Desta forma a extinção da ação é medida que se 

impõe: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - 

INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO NÃO-PROVIDO. 

Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução". 2. A efetivação 

da garantia da execução configura pressuposto necessário ao 

processamento dos Embargos à Execução, em se tratando de Execução 

Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980. (...).”(TJ-MS - APL: 

00040562820138120029 MS 0004056-28.2013.8.12.0029, Relator: Des. 

Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 09/09/2014, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2014) – Grifei. Além do que, esta 

matéria foi objeto de Recurso Repetitivo tendo o Superior Tribunal de 

Justiça firmado o seguinte entendimento: “Em atenção ao princípio da 

especializada da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação 

do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 – artigo que dispensa a 

garantia como condicionante dos embargos – não se aplica às execuções 

fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16 

§1º da Lei n. 6830/80 que exige expressamente a garantia para 

apresentação dos embargos à execução fiscal.” (REsp 1272827/PE, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/05/2013, DJE 31/05/2013)” - Grifei Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos conta, rejeito os presentes Embargos à Execução, e por 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos, sem resolução do mérito (Art. 485, IV do CPC). 

Isento do pagamento das custas processuais, eis que foi deferido o 

pedido de assistência judiciária gratuita postulado na exordial. Sem 

condenação em verba honorária ante a inexistência do contraditório. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se nos autos da execução fiscal sob nº 

1014030-87.2018.811.0041 o deslinde da presente ação, arquivando-se 

este feito com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010688-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS 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 1010688-97.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:16:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS 

LTDA - ME CNPJ Nº 09.644.019/0001-45 - CONTRIBUINTE 734805353. CDA 

Nº 2020 / 1933091. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 98711. VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.939,81- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 10/03/2020, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de TREVO DISTRIBUIDORA E 

INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME – CNPJ Nº 09.644.019/0001-45, tendo 

como objeto o recebimento do crédito representado pela CDA Nº 2020 / 

1933091, referente ao nãopagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO 

CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 98711, e o 

valor atribuído à causa foi R$ 2.939,81-.(ID 29696678). A petição inicial 

veio acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID 29696677). Eis o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os 

autos, especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a 

causa de pedir é decorrente de MULTA aplicada por infração ao Código 

Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente. In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara 

de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é 

absolutamente incompetente para processar e julgar execuções fiscais 

que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO 

POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0006179-87.2013.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial ( DJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 

do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010688-97.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:16:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS 

LTDA - ME CNPJ Nº 09.644.019/0001-45 - CONTRIBUINTE 734805353. CDA 

Nº 2020 / 1933091 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 98711. VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.939,81- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 07/01/2005, em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de TREVO DISTRIBUIDORA E 

INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME – CNPJ Nº 09.644.019/0001-45, tendo 

como objeto o recebimento do crédito representado pela CDA Nº 2020 / 

1933091, referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO 

CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 98711 , e o 

valor atribuído à causa foi R$2.939,81-.(ID 29696678 ). A petição inicial 

veio acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID 29696678). Eis o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os 

autos, especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a 

causa de pedir é decorrente de MULTA aplicada por infração ao Código 

Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente. In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 
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inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara 

de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é 

absolutamente incompetente para processar e julgar execuções fiscais 

que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO 

POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1015956-69.2019.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial ( DJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 

do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010685-45.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:15:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO 

CAMILO LTDA - ME CNPJ Nº 36.935.799/0001-55 - CONTRIBUINTE 166298. 

CDA Nº 2020 / 1933041. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 49766. VALOR DA 

CAUSA: R$ 29.136,06- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 07/01/2005, em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LABORATORIO DE 

ANALISES CLINICAS SAO CAMILO LTDA - ME – CNPJ Nº 

36.935.799/0001-55, tendo como objeto o recebimento do crédito 

representado pela CDA Nº2020 / 1933041, referente ao não pagamento de 

MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da 

Inscrição Municipal n° 49766, e o valor atribuído à causa foi R$ 29.136,06-.

(ID 29701514 ). A petição inicial veio acompanhada de cópia da CDA 

supracitada (ID 29701513). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, especificamente a CDA que 

instruiu a petição inicial, observo que a causa de pedir é decorrente de 

MULTA aplicada por infração ao Código Sanitário e de Posturas do 

Município, cuja lavratura compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da 

Capital possui a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, 

excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais decorrentes de 

dívida de natureza não tributária advinda da infringência a dispositivos 

legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza 

civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do 

trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais 

do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo 

Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes 

ambientais.” (negritei) Dessa forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria 

estar tramitando na competente Vara Especializada do Meio Ambiente, 

pois este Juízo da Vara de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda 

Pública Municipal – é absolutamente incompetente para processar e julgar 

execuções fiscais que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de 

Posturas. ISTO POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1010685-45.2020.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial ( DJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 

do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o 
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ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012840-21.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 08:29:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADOLFO BRAZ DA SILVA CPF Nº 022.356.171-15 - 

CONTRIBUINTE 393537 . CDA's Nºs 2016 / 1332411; 2017 / 1508323; 2018 

/ 1656991 e 2019 / 1786860. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.21.021.0125.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.476,89- 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 
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do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

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 
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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: 1012847-13.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CILEA FELIZARDA BRITO DE 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 1012847-13.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 08:46:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CILEA FELIZARDA BRITO DE LIMA CPF Nº 

708.734.531-15 - CONTRIBUINTE 111758. CDA's Nºs 2016 / 1255173; 

2017 / 1570446; 2018 / 1706569 e 2019 / 1831277. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.34.034.0220.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.665,70- 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. 
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321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

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 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

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 
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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: 1012962-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012962-34.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:55:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA CPF Nº 

200.067.801-72 - CONTRIBUINTE 735015962. CDA's Nºs 2016 / 1349695; 

2017 / 1451467; 2018 / 1681257 e 2019 / 1780461. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.15.003.0065.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.319,28- 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 
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do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

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 
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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 1012954-57.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:48:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADAO MILTON RODRIGUES CPF Nº 607.203.958-87 

- CONTRIBUINTE 734793072. CDA's Nºs 2016 / 1319300; 2017 / 1549672; 

2018 / 1657569 e 2019 / 1820943. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.22.012.0005.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.245,69- 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. 
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321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

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 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

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 
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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: 1012956-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIDIL MARIA LEITE (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 1012956-27.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:49:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: AIDIL MARIA LEITE CPF Nº 850.036.971-04 - 

CONTRIBUINTE 83147. CDA's Nºs 2016 / 1289750; 2017 / 1483284; 2018 / 

1728291 e 2019 / 1817549. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.33.010.0265.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.498,56- 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 

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 
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do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

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 
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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 1012963-19.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:57:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CECILIA JULIANA DE OLIVEIRA CPF Nº 

107.672.231-87 - CONTRIBUINTE 79070. CDA's Nºs 2016 / 1360120 2017 / 

1532147 2018 / 1633545 2019 / 1834822 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.3.13.020.0292.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.491,07- 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. 
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321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

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 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

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 
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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: 1012966-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALUSTIANO PEREIRA DA SILVA FILHO (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 1012966-71.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:08:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SALUSTIANO PEREIRA DA SILVA FILHO CPF Nº 

474.810.211-04 - CONTRIBUINTE 54359. CDA's Nºs 2016 / 1272502; 2017 

/ 1469459; 2018 / 1649406 e 2019 / 1802876. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.12.059.0186.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.615,69- 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 
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do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

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 
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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: 1011390-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUN OKADA (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 1011390-43.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2020 17:33:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUN OKADA CPF Nº 501.955.577-00 - 

CONTRIBUINTE 328402. CDA's Nºs 2016 / 1382151; 2017 / 1426732; 2018 

/ 1745830 e 2019 / 1772567. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 77034 - TLFHEP. 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.097,65- DECISÃO 12185 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

eletronicamente por meio do PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor 

de JUN OKADA – CPF Nº 501.955.577-00, pretendendo o recebimento dos 

créditos tributários representados pelas CDA’s Nº 2016 / 1382151; 2017 / 

1426732; 2018 / 1745830 e 2019 / 1772567, referentes ao não pagamento 

da Taxa de Licença Para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade 

que recaiu sobre a Inscrição Municipal Nº 77034 , e o valor atribuído à 

causa foi R$ 8.097,65-(ID30221105). A petição inicial veio acompanhada 

de cópias das CDA’s supracitadas (ID 30221104). É o relatório. 

Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (12/03/2020– ID30221105), o crédito tributário representado 

pela CDA Nº 2016 / 1382151, vencida em 30/01/2015 já se encontrava 

prescrito, pois já havia transcorrido mais de cinco anos do vencimento da 

taxa, no caso, referente à Licença para Funcionamento, Horário Especial e 

Publicidade. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do 

crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva.” (negritei e grifei). Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N., e que o prazo prescricional, no caso das 

taxas, corre a partir do vencimento da obrigação. Com efeito, o marco 

inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do 

CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE 

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE. 

EXERCÍCIOS DE 2000 e 2001. SENTENÇA QUE RECONHECE A 

PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição era interrompida com a citação válida do 

Executado, na forma do disposto no art. 174, I, do Código Tributário 

Nacional. Somente após a edição da Lei Complementar nº 118, de 09 de 

fevereiro de 2005, que deu nova redação ao referido dispositivo legal, 

passou a prescrição a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar 

a citação na execução fiscal. Posição sedimentada pelo STJ sob a 

sistemática do recurso repetitivo prevista no art. 543-C, do CPC de 1973. 
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2. O prazo prescricional se inaugura com a constituição definitiva do 

crédito tributário, o que ocorre, em relação às taxas, a partir do 

vencimento da obrigação, e, quanto ao IPTU, com a notificação do 

lançamento pela remessa do carnê ao endereço do contribuinte no mês de 

janeiro do próprio exercício, na forma da Súmula nº 397, do STJ. 3. Citação 

não efetuada. 6. Inconstitucionalidade taxa de coleta de lixo e limpeza 

pública. Recurso Extraordinário de nº 249.070. 7. Desprovimento do 

recurso.” (TJ-RJ - APL: 01729637020048190001, Relator: Des(a). 

JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (negritei e grifei). Assim é que o 

Município Exequente, quando distribuiu a petição inicial em 12/03/2020, já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

2016 / 1382151, vencida em em 30/01/2015, impondo-se a este Juízo o 

reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos tributários 

representados pelos títulos executivos referidos, por força da incidência 

do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada prescrição direta. No 

presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da 

Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 

174 do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

2016 / 1382151, vencida em em 30/01/2015,, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, 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 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), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 
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Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011400-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA OLIVEIRA JESUS 03397476178 (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 1011400-87.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2020 17:37:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NAYARA OLIVEIRA JESUS 03397476178 CNPJ Nº 

13.554.482/0001-73 - CONTRIBUINTE 734866972. CDA's Nºs 2016 / 

1407405 e 2019 / 1756173. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 114343 - TLFHEP. 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.240,20- DECISÃO 12185 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

eletronicamente por meio do PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor 

de NAYARA OLIVEIRA JESUS 03397476178 – CNPJ Nº 

13.554.482/0001-73, pretendendo o recebimento dos créditos tributários 

representados pelas CDA’s Nº 2016 / 1407405 e 2019 / 1756173., 

referentes ao não pagamento da Taxa de Licença Para Funcionamento, 

Horário Especial e Publicidade que recaiu sobre a Inscrição Municipal Nº 

114343, e o valor atribuído à causa foi R$3.240,20-(ID30218974). A 

petição inicial veio acompanhada de cópias das CDA’s supracitadas (ID 

30218972). É o relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída (12/03/2020– ID30218970), o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 2016 / 1407405 , vencida em 

30/01/2015 já se encontrava prescrito, pois já havia transcorrido mais de 

cinco anos do vencimento da taxa, no caso, referente à Licença para 

Funcionamento, Horário Especial e Publicidade. Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” (negritei e 

grifei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que o 

prazo prescricional, no caso das taxas, corre a partir do vencimento da 

obrigação. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE. EXERCÍCIOS DE 
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2000 e 2001. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. 1. A 

prescrição era interrompida com a citação válida do Executado, na forma 

do disposto no art. 174, I, do Código Tributário Nacional. Somente após a 

edição da Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, que deu 

nova redação ao referido dispositivo legal, passou a prescrição a ser 

interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução 

fiscal. Posição sedimentada pelo STJ sob a sistemática do recurso 

repetitivo prevista no art. 543-C, do CPC de 1973. 2. O prazo prescricional 

se inaugura com a constituição definitiva do crédito tributário, o que 

ocorre, em relação às taxas, a partir do vencimento da obrigação, e, 

quanto ao IPTU, com a notificação do lançamento pela remessa do carnê 

ao endereço do contribuinte no mês de janeiro do próprio exercício, na 

forma da Súmula nº 397, do STJ. 3. Citação não efetuada. 6. 

Inconstitucionalidade taxa de coleta de lixo e limpeza pública. Recurso 

Extraordinário de nº 249.070. 7. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 

01729637020048190001, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA 

MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL) (negritei e grifei). Assim é que o Município Exequente, 

quando distribuiu a petição inicial em 12/03/2020, já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 2016 / 1382151, 

vencida em em 30/01/2015, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade dos créditos tributários representados pelos 

títulos executivos referidos, por força da incidência do caput do Art. 174 

do CTN, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da Parte 

Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 174 

do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA 

Nº2016 / 1407405, vencida em em 30/01/2015,, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, 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 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), 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 
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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. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 
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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 1012960-64.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:51:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE RODRIGUES DO PRADO CPF Nº 

002.168.791-91 - CONTRIBUINTE 33941. CDA's Nºs 2016 / 1298728; 2017 

/ 1483163; 2018 / 1606394 e 2019 / 1790142. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.33.015.0022.015. VALOR DA CAUSA: R$ 2.486,80- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 
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motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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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 1012959-79.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:51:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JONCILMAR DE OLIVEIRA SOUZA CPF Nº 

352.304.011-68 - CONTRIBUINTE 734902096. CDA's Nºs 2016 / 1266490; 

2017 / 1533674; 2018 / 1714301 e 2019 / 1810193. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.35.040.0204.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.472,13- 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 
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período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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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: 1011403-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUSA & COSTA E SILVA 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 1011403-42.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2020 17:38:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SOUSA & COSTA E SILVA LTDA - ME CNPJ Nº 

13.295.122/0001-02 - CONTRIBUINTE 734855968. CDA's Nºs 2016 / 

1384039; 2017 / 1434777; 2018 / 1744224 e 2019 / 1757301. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 110149 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 8.451,72- 

DECISÃO 12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida eletronicamente por meio do PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SOUSA & COSTA E SILVA LTDA - 

ME – CNPJ Nº 13.295.122/0001-02, pretendendo o recebimento dos 

créditos tributários representados pelas CDA’s Nº 2016 / 1384039; 2017 / 

1434777; 2018 / 1744224 e 2019 / 1757301, referentes ao não pagamento 

da Taxa de Licença Para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade 

que recaiu sobre a Inscrição Municipal Nº 110149, e o valor atribuído à 

causa foi R$ 8.451,72-(ID30218318). A petição inicial veio acompanhada 

de cópias das CDA’s supracitadas (ID 30218317). É o relatório. 

Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (12/03/2020– ID30218315), o crédito tributário representado 

pela CDA Nº 2016 / 1384039, vencida em 30/01/2015 já se encontrava 

prescrito, pois já havia transcorrido mais de cinco anos do vencimento da 

taxa, no caso, referente à Licença para Funcionamento, Horário Especial e 

Publicidade. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do 

crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva.” (negritei e grifei). Sabe-se que a constituição 
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definitiva do crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N., e que o prazo prescricional, no caso das 

taxas, corre a partir do vencimento da obrigação. Com efeito, o marco 

inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do 

CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE 

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE. 

EXERCÍCIOS DE 2000 e 2001. SENTENÇA QUE RECONHECE A 

PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição era interrompida com a citação válida do 

Executado, na forma do disposto no art. 174, I, do Código Tributário 

Nacional. Somente após a edição da Lei Complementar nº 118, de 09 de 

fevereiro de 2005, que deu nova redação ao referido dispositivo legal, 

passou a prescrição a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar 

a citação na execução fiscal. Posição sedimentada pelo STJ sob a 

sistemática do recurso repetitivo prevista no art. 543-C, do CPC de 1973. 

2. O prazo prescricional se inaugura com a constituição definitiva do 

crédito tributário, o que ocorre, em relação às taxas, a partir do 

vencimento da obrigação, e, quanto ao IPTU, com a notificação do 

lançamento pela remessa do carnê ao endereço do contribuinte no mês de 

janeiro do próprio exercício, na forma da Súmula nº 397, do STJ. 3. Citação 

não efetuada. 6. Inconstitucionalidade taxa de coleta de lixo e limpeza 

pública. Recurso Extraordinário de nº 249.070. 7. Desprovimento do 

recurso.” (TJ-RJ - APL: 01729637020048190001, Relator: Des(a). 

JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (negritei e grifei). Assim é que o 

Município Exequente, quando distribuiu a petição inicial em 12/03/2020, já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

2016 / 1384039, vencida em em 30/01/2015, impondo-se a este Juízo o 

reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos tributários 

representados pelos títulos executivos referidos, por força da incidência 

do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada prescrição direta. No 

presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da 

Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 

174 do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

2016 / 1384039,, vencida em em 30/01/2015,, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, 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 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), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 
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modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004519-97.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: ESTADO DE 

MTO GROSSO EXECUTADOS: MAISON ELEVE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

JOCENE REIS GABRIEL, DOMINGOS GABRIEL CNPJ Nº 

01.499.472/0001-01 - CONTRIBUINTE .. CDA Nº 20083838 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 60.872,99- DECISÃO 941 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Observo que esta ação foi 

proposta em 21/01/2009, pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Em 

24/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0004519-97.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ..”, sic, (ID 29215400). A competência deste Juízo 
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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 em 

05/03/2020. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que a 

Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua 

competência para processar e julgar os feitos executivos afetos à 

Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a necessidade de 

regulamentar o sistema de distribuição dos processos que tramitam na 

aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando 

a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de 

Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 

19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA 

DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Dessa forma, REDISTRIBUA (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM ESTES 

AUTOS DIGITALIZADOS ao DD. Juízo Competente imediatamente, com as 

nossas homenagens (ATO ORDINATÓRIO), DANDO-SE AS BAIXAS no 

Sistema PJe, Relatórios e Distribuição (ATO ORDINATÓRIO). INTIMEM (PJe) 

as Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas 

e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM
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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 Nº 0029877-64.2009.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 28/09/2009 00:00:00 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: MAGIA COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP, 

ALBERTO PINHEIRO MACHADO, GONÇALO BENEDITO DA SILVA, ENEIDA 

GERUZA PINHEIRO MACHADO CNPJ Nº 26.765.941/0003-71 - 

CONTRIBUINTE .. CDA Nº 20093115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR 
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PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ESTADO DE 
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MATO GROSSO. Em 24/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0029877-64.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, ID 28341119. 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. Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 

23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua competência para 

processar e julgar os feitos executivos afetos à Fazenda Pública Estadual 

e Municipal e, com a necessidade de regulamentar o sistema de 

distribuição dos processos que tramitam na aludida Unidade Judiciária 

onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando a respectiva 

competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça Estado 

de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 19/01/2016, 

disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA DA CAUSA. 

Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 03/2016-CM, os 

processos que tramitam na Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte forma: “Artigo 1º Os 

feitos que tramitam na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos aos Juízes de Direito que nela 

jurisdicionam, em razão da natureza da causa, da seguinte forma: a) Os 

feitos executivos estaduais serão de competência e distribuídos ao Juiz 

de Direito com mais tempo na referida Vara; b) Os feitos executivos 

municipais serão de competência e distribuídos ao Juiz de Direito com 

menos tempo na referida Vara.” (negritei e grifei). Dessa forma, 

criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o Gabinete I, de Titularidade 

desta Magistrada, cuja competência é o processamento e julgamento dos 

feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS MUNICIPAIS, razão pela qual, após o 

advento do PROVIMENTO Nº 03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido 

remetida pela Secretaria do Juízo ao Gabinete II, de Titularidade da MMª 

Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da Silva, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos que possuam o ESTADO DE MATO 

GROSSO em algum dos seus polos processuais. Por tais fundamentos, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de 

Execução Fiscal, para processar e julgar o presente Processo digitalizado 

e DECLINO para o GABINETE 2 desta Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital. Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES 

AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo Competente imediatamente, com as 

nossas homenagens, DANDO-SE AS BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e 

Distribuição. INTIMEM (DJe) as Partes, conforme determinam os Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 

205 CPC (DJe). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, 

as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. (...) § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. (...) § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente FIM
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09:49:23 EMBTE: FABIANO PEREIRA DE FREITAS CPF Nº 027.865.241-72 

EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$8.140,94- DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 24/08/2016 por 

FABIANO PEREIRA DE FREITAS – CPF Nº 027.865.241-72, em sua defesa 

face à EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501317-45/2015 – ID 1849715. A petição 

inicial veio instruída com os documentos ID’s 1849719, 1849721, 1849723, 

1849724, 1849726, 1849727, 1849728, 1849729, 1849730 e 1849732. Em 

11/12/2018 este Juízo determinou a emenda à inicial para correção do polo 

passivo (ID 16937937). Em 08/01/2019 a Parte Embargante, através de 

sua Advogada Constituída, peticionou nos autos para indicar o MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ para o polo passivo destes Embargos (ID 17277002). Em 

28/05/2019 este Juízo proferiu DECISÃO recebendo a emenda da petição 

inicial, bem como os Embargos à Execução para discussão, 

atribuindo-lhes efeito suspensivo com fundamento na Súmula Vinculante 

STF 28 (ID 20207272). Em 03/07/2019 a Secretaria deste Juízo certificou o 

decurso do prazo legal sem qualquer manifestação do Município 

Embargado (ID 21329986). Em 09/07/2019 o Município Embargado 

peticionou nos autos para apresentar IMPUGNAÇÃO aos Embargos à 

Execução (ID 21498222). Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, na data 

de 19/07/2019, o MM° Juiz de Direito Colaborador Dr. Jones Gattass Dias 

proferiu DECISÃO determinando a intimação da Parte Embargante para 

garantir o juízo, no prazo de trinta dias, sob pena de extinção, sob o 

seguinte fundamento: “ainda que se tenha inicialmente admitido o 

prosseguimento do feito, independentemente da garantia, por força da 

norma contida na Súmula Vinculante n. 28 do STF, impõe-se esclarecer 

que a referida súmula nasceu da ADi n. 1.074/DF, que declarou 

inconstitucional o art. 19, da Lei 8.870/94, que, por sua vez, exigia prévio 

depósito para o ajuizamento de ações que visavam discutir débito junto ao 

INSS (TJRJ - AI 0060739-12.2015.8.19.0000, Sétima Câmara Cível, Rel. 

Caetano Ernesto da Fonseca Costa, p. 19.4.2016), não aplicável, portanto, 

às execuções fiscais”, sic, (ID 21906234). Em 29/07/2019 a Parte 

Embargante peticionou nos autos para requerer “o prosseguimento do 

processo, com o recebimento e autuação e processamento dos embargos 

a execução, bem como o apensamento ao processo principal”, sic, 

argumentando que “é contraditório o juízo constatar que o devedor não 

tem condições financeiras para arcar com os custos de um processo e 

depois extinguir os seus embargos justamente por não haver a indicação 

de bem a penhora ou garantia do valor discutido”, sic, (ID 22163767). Em 

sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, na data de 07/08/2019, o MM° Juiz de 

Direito Colaborador Dr. Jones Gattass Dias, assim determinou: 

“Associe-se este feito ao processo executivo, ouvindo-se, após, a parte 

exequente/embargada sobre a petição Id. n. 22163767, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos”, sic, (ID 22241739). Em 

30/10/2019 o Município Embargado peticionou nos autos para reiterar os 

termos da petição de ID 21498222 (ID 25604580). 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. 

Inicialmente, sabe-se que a Constituição Federal Brasileira resguarda a 

todos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla 

defesa (Art. 5°, Inc. XXXV, da CF), assim sendo, entendo que os 

Embargos à Execução Fiscal podem ser admitidos sem a garantia do Juízo, 

desde que o Contribuinte Devedor comprove não possuir patrimônio 

suficiente para garantia do crédito em execução, como ocorre no caso 

dos autos, em que a Parte Embargante afirma ser financeiramente 

hipossuficiente sem indícios ou provas contrárias à sua declaração (ID 

1849721). In casu, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula Vinculante 

STF 28, publicada DJE de 17/02/2010, a qual não admite mais que seja 

exigido ‘depósito prévio’ como requisito de admissibilidade de ação judicial 

em que se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Não é 

outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual, 

recentemente, afastou a exigência da garantia do juízo para oposição de 

Embargos à Execução Fiscal, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. 

GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. “Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 

Administrativo n. 2 – STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do 

executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da 

Fazenda Pública, mas que “não serão admissíveis … antes de garantida a 

execução” (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso 

especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao 

rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação 

segunda a qual, “em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido 

com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela 

Lei n. 11.382/2006 – artigo que dispensa a garantia como condicionante 

dos embargos – não se aplica às execuções fiscais diante da presença 

de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal.” 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, 

resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao 

contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, 

com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de 

garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à 

execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na 

Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos 

recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a 

exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução 

fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui 

patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no 

curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional 

diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à 

penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos 

autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os 

embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de 

inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da 

legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado 

pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição 

dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser 

resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da 

justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, 

adotando-se tese contrária, “tal implicaria em garantir o direito de defesa 

ao “rico”, que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e 

negar o direito de defesa ao “pobre”. 10. Não tendo a hipossuficiência do 

executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática 

indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à 

origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a 

investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que 

sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das 

limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o 

acórdão recorrido.” (STJ - REsp 1.487.772-SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019) 

(negritei) Assim sendo, REITERO a decisão de ID 20207272, de maneira 

que RECEBO estes EMBARGOS À EXECUÇÃO para discussão, 

atribuindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO, e DETERMINO o seu regular 

prosseguimento nos seguintes termos: 1. CERTIFIQUE o Sr. Gestor 

Judiciário acerca da tempestividade da Impugnação aos Embargos à 

Execução de ID 21498222, visto que apresentada após a Certidão de 

Decurso de Prazo de ID 21329986. 2. Considerando que as Partes 

protestaram pela apresentação de outras provas (ID’s 1849715 e 

21498222), tendo o Município Embargado enfatizado a necessidade de 

provar o alegado “por todos os meios de prova admitidos em direito, 

pugnando-se pela oportuna juntada da prova documental que segue 

anexa, além da prova testemunhal e pericial, se necessárias, a serem 

especificadas em momento oportuno”, sic, (ID 21498222), assim sendo, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, a fim de evitar o 

cerceamento de defesa, ad cautelam, INTIME as Partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, no PRAZO COMUM de 

TRINTA DIAS, indicando sua pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão. Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação das Partes, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) a Parte Embargante, através 

de sua Advogada Constituída (ID 22163767), conforme determinam os 

Arts. 271 e 274 do CPC/2015. INTIME (PJe) o Município Embargado, através 

do Sr. Procurador Fiscal subscritor da Manifestação de ID 25604580, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 
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PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: 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. 213. A prática 

eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 

(vinte e quatro) horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário 

vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado 

para fins de atendimento do prazo. 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. 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 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. -LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980): Art. 17 - 

Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para 

impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, 

audiência de instrução e julgamento. Parágrafo Único - Não se realizará 

audiência, se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que 

o Juiz proferirá a sentença no prazo de 30 (trinta) dias. SÚMULA 

VINCULANTE 28 STF: É inconstitucional a exigência de depósito prévio 

como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda 

discutir a exigibilidade de crédito tributário. - 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 1008806-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:17:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO BATISTA DE CAMARGO CPF Nº 

045.926.461-34 - CONTRIBUINTE 32386. CDA's Nºs 2016 / 1355997 e 

2017 / 1480458. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.005.0563.020. VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.731,75 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJE em 

28/02/2020 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOAO BATISTA DE 

CAMARGO - CPF Nº 045.926.461-34, tendo como objeto o pagamento dos 

créditos inscritos nas CDA's Nºs 2016 / 1355997 e 2017 / 1480458., 

referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.5.31.005.0563.020, sendo atribuído à causa o valor de R$2.450,39-(ID's 

29646622 e 29616637). Em 29/02/2020 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (IDs 29706874). Não tendo 

informações nos autos quanto ao seu cumprimento. Em 16/03/2020 o 

Município Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

ante o pagamento administrativo do crédito executado, renunciando 

expressamente ao prazo recursal, anexando o Extrato do Contribuinte, 

onde se lê que as CDA's executadas foram quitadas em 20/09/2018-(ID 
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30341265 e 30341266). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito executado, 

face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO 

DESTE PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do 

processo formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 

do CPC. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito 

pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II 

DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À 

PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1008806-03.2020.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a sua distribuição. Considerando que o Município 

Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, CERTIFIQUE 

imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo deve perquirir quem deu 

causa ao processo, para condenar no pagamento das custas 

processuais, referendado pela jurisprudência do nosso E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento administrativo foi 

efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado ao Juízo 

dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 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. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 
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disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047910-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFA CAROL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - 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 0047910-63.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/10/2013 17:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: RAFA CAROL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - ME 

CNPJ Nº 14.963.250/0001-31 - CONTRIBUINTE 345312 CDA’s Nºs 

2009/371352; 2013/952899. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 81224 - TLFHEP. 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.182,69 - SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 31/10/2013 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de RAFA CAROL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - ME – CNPJ 

Nº 14.963.250/0001-31, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito nas CDA’s Nºs 2009/371352; 2013/952899, referentes ao não 

pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO 

ESPECIAL E PUBLICIDADE que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

81224, e o valor atribuído à causa foi R$6.182,69 - (ID 28016708. p.1-2). A 

petição inicial veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 

28016708, p. 3-4). Em 26/11/2013 foi determinada a citação da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 

28017165), tendo sido expedido Carta de Citação em 11/11/2014 (ID 

28017166), a qual foi encaminhada à Coordenação Administrativa de 

Postagens, conforme certificado em 19/03/2015 pela Secretaria da Vara 

Esp. de Execução Fiscal (ID 28017167, SEM informações quanto ao 

retorno do AR aos autos. Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  "Cert i f ico que o Processo n º 

0047910-63.2013.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ." sic (ID 28016709). 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. Observo que 

quando esta Execução Fiscal foi distribuída (31/10/2013– ID 28016708), o 

crédito tributário representado pela CDA Nº 2009/371352, vencida em 

31/01/2008 já se encontrava prescrito, pois já havia transcorrido mais de 

cinco anos do vencimento da taxa, no caso, referente à Licença para 

Funcionamento, Horário Especial e Publicidade. Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” (negritei e 

grifei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que o 

prazo prescricional, no caso das taxas, corre a partir do vencimento da 

obrigação. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, 

HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE. EXERCÍCIOS DE 2000 e 2001. 

SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição era 

interrompida com a citação válida do Executado, na forma do disposto no 

art. 174, I, do Código Tributário Nacional. Somente após a edição da Lei 

Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, que deu nova redação 

ao referido dispositivo legal, passou a prescrição a ser interrompida pelo 
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despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal. Posição 

sedimentada pelo STJ sob a sistemática do recurso repetitivo prevista no 

art. 543-C, do CPC de 1973. 2. O prazo prescricional se inaugura com a 

constituição definitiva do crédito tributário, o que ocorre, em relação às 

taxas, a partir do vencimento da obrigação, e, quanto ao IPTU, com a 

notificação do lançamento pela remessa do carnê ao endereço do 

contribuinte no mês de janeiro do próprio exercício, na forma da Súmula nº 

397, do STJ. 3. Citação não efetuada. 6. Inconstitucionalidade taxa de 

coleta de lixo e limpeza pública. Recurso Extraordinário de nº 249.070. 7. 

Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 01729637020048190001, 

Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 

14/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)” (negritei e grifei). Dessa 

forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de 

execução em relação à CDA Nº 2009/371352, vencida em 31/01/2008, 

quando distribuiu a petição inicial em 31/10/2013, impondo-se a este Juízo 

o reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos tributários 

representados pelos títulos executivos referidos, por força da incidência 

do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada PRESCRIÇÃO DIRETA da 

pretensão ao recebimento do crédito. Ressalta-se que este Juízo não deu 

causa à prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto ao crédito REMANESCENTE, inscrito na CDA Nº 

2013/952899, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito através desta execução. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

26/11/2013, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

31/10/2013, e, até a presente data, decorreram mais de SEIS ANOS sem 

que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A 

par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos SEIS ANOS 

entre a data distribuição processual (31/10/2013), e, até a presente data 

(18/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PREVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de EXECUÇÃO FISCAL DE 

PEQUENO VALOR, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia 

da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia 

da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso 

de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). 

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “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 
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escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0047910-63.2013.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RAFA CAROL 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI ME – CNPJ Nº 14.963.250/0001-31, face à 

ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA 

Nº 2009/371352, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2013/952899, cuja INSCRIÇÃO 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 6.182,69-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o decurso do prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 
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representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018782-13.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA FERREIRA DOS SANTOS (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 0018782-13.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/08/2004 09:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CREUZA FERREIRA DOS SANTOS CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 13645 CDA’s Nº’s 2000/24829; 2001/81589; 

2002/8828;  2003 /147052 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.14.051.0220.002- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 285,75- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL inicialmente em 18/08/2004 em suporte físico pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de CREUZA FERREIRA DOS SANTOS – CPF NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas 

CDA’s Nº’s 2000/24829, 2001/81589, 2002/8828 e 2003/147052, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.4.14.051.0220.002, e o valor atribuído à causa foi R$285,75- (ID 

28367252, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionada (ID 28367252, p. 3-4; 28368010). Em 07/12/2004 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho no qual 

determinou que fosse certificado a existência ou não de processo por 

dependência a este, caso houvesse, que se promovesse o apensamento 

e a conclusão dos autos (ID 28368011), tendo o referido Juízo em 

21/06/2007 proferido despacho com mesmo teor (ID 28368013). Em 

10/12/2008 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão na qual determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do 

Art. 1º do Provimento n°18/2007 (ID 28368017). Em 06/02/2015 o Município 

Exequente requereu a citação da Parte Executada por Carta de Citação 

A.R, tendo para este fim informado o endereço da Parte Executada, 

anexando ao pedido Extrato do Contribuinte (ID’s 28368019; 28368020). 

Em 24/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o que segue: “Certifico 

que o Processo nº 0018782-13.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic. (ID 28367253). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 
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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. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, tem-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 18/08/2004, até a data do comparecimento do Município 

Exequente com o pedido de Citação em 06/02/2015, já haviam decorridos 

mais de ONZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal comparecesse 

na presente execução para devida tramitação processual. A par do 

assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos ONZE ANOS entre a data 

da distribuição processual (18/08/2004), e, a data do protocolo do 

Município Exequente (06/02/2015), a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente da presente ação 

executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., 

PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO 

EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A 

PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 

4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. 

JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE 

DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 

81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO 

DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi 

admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua 

aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 do Código 

Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores do nosso 

sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso de 

determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar o 

conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “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. 
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Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018782-13.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CREUZA FERREIRA 

DOS SANTOS – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE desta ação executiva dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2000/24829, 2001/81589, 2002/8828 e 

2003/147052, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME desta sentença a Parte Executada, por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 285,75-) está abaixo de quinhentos 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o 

decurso do prazo, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS 

na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI 6.830, DE 22/09/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que 

ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata 

este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 
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próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003574-13.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO VIANA (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 0003574-13.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/01/2009 12:11:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ RIBEIRO VIANA CPF Nº 125.512.954-91 - 

CONTRIBUINTE 154716 CDA Nº 2005/2077 - venc. 20/01/2004 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.2.45.044.0069.001- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 739,87- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 16/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ RIBEIRO VIANA – 

CPF Nº 125.512.954-91, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA Nº 2005/2077,referente ao não pagamento de IPTU que 

recaíram sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 01.2.45.044.0069.001, e 

o valor atribuído à causa foi R$739,87- (ID 28271063). A petição inicial 

veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28271063, p. 3). Em 

18/02/2009 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão determinando que o Município Exequente promovesse a EMENDA 

À INICIAL, apresentando a qualificação completa da Parte Executada (ID 

28281901). Em 16/04/2009 o Município Exequente requerendo a EMENDA 

À INICIAL apresentando a qualificação completa da Parte Executada, qual 

seja: “JOSE RIBEIRO VIANA, brasileiro, solteiro, portador do CPF n. 

125.512.9S4-91, com endereço na Rua: Long Brach, Quadra 07, Lote 02, 

bairro Jardim Califórnia, nesta municipalidade, CEP 78070-000.” sic (ID 

28281902). Em 08/05/2009 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho determinando a CITAÇÃO da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do Art. 174 do CTN (ID 

28281903). Em 02/05/2013 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu decisão na qual determino o ARQUIVAMENTO do 

processo em razão do valor ser inferior ao estabelecido no Provimento nº 

13/2013 – CGJ (ID 28281904). Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 

23/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Batista Vilella 

(Provimento 12/2019 – CM) proferiu decisão para chamar o feito à ordem 

REVOGANDO a decisão que determinou o arquivamento provisório do 

processo, bem como, determinou o CUMPRIMENTO da decisão de ID 

28281903, a qual determina a citação da Parte Executada (ID 28281905). 

Em 23/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o que segue: “Certifico 

que o Processo nº 0003574-13.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28271064). 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. Embora haja nos autos despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal com a efetivação citação da Parte Executada, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 338749 

venc. 14/03/2008, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data da emenda à inicial da presente Execução Fiscal, 

16/04/2009, já haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de 
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qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 

da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.”. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: Súmula STJ 397 – “O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” Além 

disso, sabe-se a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em 

seu Art. 156, inc. V, como causas extintivas do crédito tributário, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o 

Município Exequente já não possuía mais o direito à ação de execução em 

relação à CDA nº 2009/338749, quando procedeu à EMENDA À INICIAL, 

em razão da incidência da PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não 

deu causa à prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o 

disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais 

exigível quando da emenda à inicial desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao 

juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a 

certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão 

tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Além disso, observo o avento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal 

para conclusão desta execução fiscal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

08/05/2009, o qual retroage à data da emenda à inicial, ocorrida em 

16/04/2009, até a presente data (18/03/2020), decorreram mais de ONZE 

anos sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança 

judicial do crédito executado. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal. Dessa 

forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal superior 

aos ONZE ANOS entre a data da distribuição processual (16/01/2009), e, 

a presente data, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE desta ação judicial, é 

medida de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO do 

Município Exequente, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR, 

segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia do Município 

Exequente será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso 

da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. ... § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)” (negritei). 

Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça 

vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão 

que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda 

Pública, posto que a intimação da sentença para eventual interposição de 

recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, 

colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569,570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 
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suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição 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). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, inc. II e 

927, incs. III e IV, todos do CPC e § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 - 

LEF, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITA a pretensão ao recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 2009/338749, e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0051877-19/2013.8.11.0041, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA nº 

2009/338749, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da 

propositura desta Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar 

a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 1.608,81-) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema Apolo do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI 6.830, DE 22/09/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que 

ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata 

este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 
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responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). FIM
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EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: IMP IMOB NONATO 

FARIA CIA LTDA CNPJ NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 52250 CDA Nº 

354677/2009 - venc. 14/03/2008 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.15.023.0580.001- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 3.832,66 SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente na data acima em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada em epígrafe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(’s) acima 

numeradas, referente(s) ao não pagamento de IPTU que recaiu sobre o 

imóvel de Inscrição Municipal acima especificado. A petição inicial veio 

instruída com a(s) CDA(’s) que relacionou. Em seguida, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos 

termos do Art. 174 do CTN, não havendo informações quando o 

cumprimento da determinação. A seguir, o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu despacho onde determinou que o Município 

Exequente promovesse a EMENDA À INICIAL, para fazer constar a 

qualificação completa da Parte Executada. Após o referido despacho o 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO do processo, pelo prazo de 

90 (noventa) dias. Em seguida requereu, em petição diversa, a Citação da 

Parte Executada por Mandado de Citação pelo Sr. Oficial de Justiça. A 

Secretaria deste Juízo certificou que o feito, originariamente em suporte 

físico, fora DIGITALIZADO, nos termos das Portarias Conjuntas n°. 

8 7 0 / 2 0 1 9 - P R E S ,  9 1 4 / 2 0 1 9 - P R E S ,  1 0 7 6 / 2 0 1 9 - P R E S - C G J , 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

DISTRIBUÍDO automaticamente no Sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, à esta VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. 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. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, onde se pretende o recebimento do crédito 

tributário inscrito na CDA executada em epígrafe, observo que entre a 

data do seu vencimento e a data da DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL desta 

execução já haviam decorrido mais de CINCO ANOS sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 

da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a CONSTITUIÇÃO definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a NOTIFICAÇÃO 

de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à PRETENSÃO EXECUTIVA em relação à CDA 

executada, incorrendo em PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio da ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade do crédito 

tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima 

transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Por 

outro lado, apesar de não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980 - LEF, tratando-se de EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO 

VALOR, como no presente caso, segundo § 5º do Art. 40 da LEF a 

manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex vi: Art. 40 

- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 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). Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade do § 4º do dispositivo acima, para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). ISTO POSTO, com fundamento 

nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado 

com os Arts. 487, inc. II e 927, incs. III e IV, ambos do CPC, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITA a pretensão executiva em relação ao crédito tributário 

inscrito na CDA em epígrafe, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ da CDA executada, da relação de Créditos da Fazenda Pública 
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Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) 

EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser excluída(s), por causa da ocorrência da 

prescrição direta da pretensão executiva antes da propositura desta 

Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por 

AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo 

Município Exequente, conforme AR dos Correios anexado aos autos. 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lk - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; ... Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; ... - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - 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 
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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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012516-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERICO BORGES GOMES (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 1012516-31.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:40:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ ÉRICO BORGES GOMES CPF Nº 

080.011.541-49 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.497,04- SENTENÇA 459 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... No caso em epígrafe, não há petição inicial 

anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o 

crédito da Fazenda Pública Municipal Exequente no caso presente, 

contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 

312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for 

protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os 

efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer de inépcia da 

inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição 

inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 

2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o 

requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a 

Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO de 

custas, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980. Honorários advocatícios 

sucumbenciais inexistentes, face ausência de citação válida e integração 

processual com a Parte executada (Arts. 240 e 312 CPC). INTIME o 

Município Exequente (PJe e DJe), através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial desta Execução Fiscal, nos termos dos Arts. 269, § 

3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada por AR, 

conforme Arts. 241, 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC à esta sentença proferida contra a Fazenda Pública 

Municipal, conforme expressa determinação do § 3º, inc. III do referido 

artigo do CPC. Não havendo recurso, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e 

anotações na Distribuição e Sistema PJe. PUBLIQUE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá data registrada no 

Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa MF CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - 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; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. ... Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. 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. 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. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 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. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (Lei nº 6.830/1980): Art. 39 - A 

Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. 

A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou 

de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública 

ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000252-82.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON D. O. ROBALDO - 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 0000252-82.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2009 15:17:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EVERSON D. O. ROBALDO ME CNPJ Nº 

03.791.339/0001-41 - CONTRIBUINTE 187068 CDA Nº 2004/245929. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 69855 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 810,70 

- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 05/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EVERSON D. O. 

ROBALDO ME – CNPJ Nº 03.791.339/0001-41, tendo como objeto o 
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recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2004/245929, referente ao não 

pagamento ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 69855, e o 

valor atribuído à causa foi R$810,70 - (ID 28105935, p.1-2). A petição 

inicial veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28105935, p. 3). 

Em 26/01/2009 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28016454), 

tendo sido expedido Carta de Citação em 25/05/2010 (ID 28016455, p. 1), a 

qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos 

Correios nº RL633574119BR (ID 28016455, p. 2). Em 04/10/2010 foi 

certificado pela Secretaria da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública o 

NÃO cumprimento da citação da Parte Executada no endereço fornecido 

na inicial (ID 28016455. p. 03). Na data de 08/11/2011 o Juízo da Segunda 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para que a Secretaria 

expedisse os documentos necessários (ID 28016456, p. 01). Em 

17/05/2013 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão determinado o ARQUIVAMENTO com baixa apenas no relatório 

estatístico, por ser ação executiva de baixo valor (ID 28016456. p. 02). 

Consta nos autos, no ID 28016457, “Extrato do Contribuinte nº 187068 – 

datado em 24/07/2019”, SEM informações nos autos físicos quanto a sua 

juntada. Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0000252-82.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28015936). 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. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 26/01/2009, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 05/01/2009, e, até a presente data, 

decorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos ONZE ANOS entre a data distribuição processual 

(05/01/2009), e, até a presente data (18/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “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 
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penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000252-82.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EVERSON D. O. 

ROBALDO ME – CNPJ Nº 03.791.339/0001-41, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2004/245929, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe e DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios nº 

RL633574119BR (ID 28016455, p. 2). DEIXO de determinar a REMESSA 

dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$ 810,70-) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 
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mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - 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 1012533-67.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:50:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CARMEN MARLISE DE ALCANTARA CNPJ/CPF Nº 

474.727.661-00 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.739,51- SENTENÇA 459 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Constato que no caso em epígrafe não há 

petição inicial anexada a estes autos eletrônicos - PJe, contrariando o 

disposto no ART. 312 do CPC, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a 

ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da 

ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois 

que for validamente citado.” (negritei). Consigno que não se trata sequer 

de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos 

(PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, 

Capítulo II do CPC – Art. 319 e seguintes, c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, 

verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é 

dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição 

inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 

integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a 

Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, 

preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A produção de provas 

pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. § 4º - 

O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos 

legais.”. Dessa forma, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação 

à Parte Executada acima perante este Juízo do Gabinete 1 da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá! NÃO HÁ 

FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de direito, uma 

vez que perante este Juízo não foi protocolada e anexada neste PJe a 

necessária petição inicial, conforme determina o Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO de custas, nos 

termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980. Honorários advocatícios 

sucumbenciais inexistentes, face ausência de citação válida e integração 

processual com a Parte executada (Arts. 240 e 312 CPC). INTIME o 

Município Exequente (PJe e DJe), através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial desta Execução Fiscal, nos termos dos Arts. 269, § 

3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada por AR, 

conforme Arts. 241, 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC à esta sentença proferida contra a Fazenda Pública 

Municipal, conforme expressa determinação do § 3º, inc. III do referido 

artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 000000) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja R$ 522.500,00- 

(quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais). Não havendo recurso, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e ARQUIVE definitivamente estes autos 

eletrônicos, com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. 

PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe, TJ/MT FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é 

dirigida; II - 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; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 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. 241. 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 
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antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. 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. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (Lei nº 6.830/1980): Art. 39 

- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. FIM

Sentença 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 0041227-15.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2010 09:36:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CÓRDOBA COMÉRCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTACO CNPJ Nº 02.843.958/0001-70 - CONTRIBUINTE 183291 

CDA Nº 2006/213959. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 66723 - TLFHEP. VALOR 

DA CAUSA: R$ 708,35 - SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

16/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

CORDOBA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTACO – CNPJ Nº 

02.843.958/0001-70, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2006/213959, referente ao não pagamento TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE que incidiu 

sobre a Inscrição Municipal nº 66723, e o valor atribuído à causa foi 

R$708,35 - (ID 28016693, p.1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA 

acima mencionada (ID 28016693, p. 3). Em 30/09/2011 foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 28016489), tendo sido expedido Carta de Citação em 

07/08/2012 (ID 28016490, p. 1). Na data de 13/11/2012 a Central de 

Conciliação e Mediação da Capital certificou que não houve acordo no 

presente feito tendo em vista o não comparecimento da Parte Executada 

e/ou infrutífera a conciliação (ID 28016941). Consta nos autos, ID 

28016942, o AR dos Correios nº 114953, o qual retornou SEM assinatura 

de recebimento por não existir o número indicado no endereço, conforme 

o carimbo dos Correios. Em sede de Regime de Exceção 2018, na data de 

07/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista 

Vilella (Provimento nº 12/2018 – CM) proferiu DESPACHO determinando a 

intimação do Município Exequente para se manifestar nos autos (ID 

28016943). Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

"Certifico que o Processo nº 0041227-15.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.", sic (ID 28016694). 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. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 30/09/2011, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 16/12/2010, e, até a presente data, 

decorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos NOVE ANOS entre a data distribuição processual 

(16/12/2010), e, até a presente data (18/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PREVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 
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(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “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 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). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0041227-15.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CORDOBA 

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTACO – CNPJ Nº 02.843.958/0001-70, 

face à ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do 

crédito inscrito na CDA Nº 2006/213959, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe e DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios nº 114953 

(ID 28016942). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 708,35-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 
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dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002598-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ (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 0002598-69.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 12:31:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IONE BRANDÃO MARANHÃO CPF Nº 

203.755.062-68 - CONTRIBUINTE 102117 CDA Nº 2005/14939. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.32.044.0103.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

834,49 - SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 04/01/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IONE 

BRANDÃO MARANHÃO – CPF Nº 203.755.062-68, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2005/14939, referente ao não 

pagamento IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.32.044.0103.001, 

e o valor atribuído à causa foi R$834,49 - (ID 28016710, p. 1-2). A petição 

inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28016710, p. 3). Em 

11/02/2010 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

determinação de citação da Parte Executada via AR dos Correios, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28017168, 

p. 1), tendo o referido Juízo determinado o seu cumprimento em 

13/10/2011 (ID 28017168, p. 2). Na data de 02/05/2013 o Juízo da 

Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão de 

ARQUIVAMENTO com baixa apenas no relatório estatístico por ser de 

baixo valor a presente execução (ID 28017168, p. 4). Em sede de REGIME 

DE EXCEÇÃO 2018, na data de 23/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar 

da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento nº 12/2018-CM) 

revogou a decisão que ARQUIVOU os autos e determinou o cumprimento 

do despacho de citação (ID 28017168, p. 5), tendo sido expedido a Carta 

de Citação em 13/02/2019 (ID 28017169), NÃO havendo informações 

quanto ao retorno do seu AR. Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo 
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cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0002598-69.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28016711). 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. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 11/02/2010, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 04/01/2010, e, até a 

presente data, decorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data 

distribuição processual (04/01/2010), e, até a presente data (18/03/2020), 

a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição 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). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002598-69.2010.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IONE BRANDÃO MARANHÃO 

– CPF Nº 203.755.062-68, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2005/14939, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 834,49-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

- CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, 

o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - 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; 
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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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000617-39.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA SOARES (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 0000617-39.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2009 16:35:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ FERREIRA SOARES CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 9878 CDA Nº 2004/2538. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.41.018.0066.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 700,62- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 06/01/2009 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ FERREIRA SOARES – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2004/2538, referente ao não pagamento IPTU de Inscrição 

Municipal nº 01.3.41.018.0066.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

700,62- (ID 28367256, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA 

acima mencionada (ID 28367256, p. 3). Em 16/01/2009 foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 28368146), tendo sido expedida a referida Carta de 

Citação em 14/04/2009 (ID 28368147). Em 01/06/2009 o Juízo da Primeira 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando a 

manifestação do Município Exequente (ID 28368148). Consta nos autos, ID 

28368149 – p. 1, a Carta de Citação a qual retornou aos autos SEM a 

referida assinatura de recebimento, visto que o número do endereço 

informado não existe, conforme AR dos Correios nº RL294900434BR. Em 

18/08/2009 a Secretaria do Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública certificou o encaminhamento do Mandado de Intimação ao 

Município Exequente (ID 28368149, p. 4). Em 28/09/2009 o Município 

Exequente requereu Citação via Edital, com fundamento no que dispõe o 

artigo 80, III, da Lei n° 6.830/80 (ID 28368150), tendo juntado Extrato do 

Contribuinte nº 9878 - datado em 26/08/2009 (ID 28368151). Na data de 

14/04/2010 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão DEFERINDO o pedido de Citação por Edital (ID 28368152), SEM 

informações quanto à expedição do referido Edital. Em 21/11/2001 o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão determinando o 

imediato impulso processual (ID 28368153). Na data de 25/06/2013 o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão determinando o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, com fulcro no Art. 1° do Provimento 

13/2013 da CGJ (ID 28368154). Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, 

em 12/12/2018 o MMº Juiz Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento 12/2018-CM) proferiu decisão para REVOGAR a determinação 

de arquivamento constante no ID 28368154, bem como, determinou o 

imediato impulso processual (ID 28368155). Em 24/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: "Certifico que o Processo nº 

0000617-39.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ" sic (ID 28367257). 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. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 16/01/2009, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 06/01/2009, e, até a 

presente data, decorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (28/09/2009), e, até a presente data 

(19/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 282 de 394



Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “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 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). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000617-39.2009.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSE FERREIRA SOARES – 

CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2005/2538, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO 

de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi 

possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº RL294900434BR (ID 28368149 – p. 1). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 
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ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 700,62-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - 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 0036945-31.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/12/2010 16:46:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CONSTRUTORA AFFONSECA S/A CNPJ Nº 

04.259.207/1000-25 - CONTRIBUINTE 155586 CDA Nº 2006/50122 - venc. 

28/04/2006. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.11.008.0415.001- IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.488,99- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 01/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de CONSTRUTORA AFFONSECA S/A – CNPJ Nº 

04.259.207/1000-25, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2006/50122, referente ao não pagamento IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.8.11.008.0415.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$ 5.488,99- (ID 28357149, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com 

a CDA acima mencionada (ID 28357149, p. 3). Em 16/11/2011 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão para que o 

Município Exequente procedesse a EMENDA À INICIAL, visto que o 

CPF/CNPJ e o endereço informado encontra-se insuficiente (ID 28357656). 

Na data de 22/07/2013 o Município Exequente requereu a DILAÇÃO do 

prazo para EMENDAR À INICIAL, (ID 28357657), o que foi DEFERIDO pelo o 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública em 23/09/2013 (ID 

28357658). Na data de 06/11/2013 o Município Exequente requereu a 

EMENDA À INICIAL informando os dados da Parte Executada, qual seja: 

“CONSTRUTORA AFFONSECA INTERNACIONAL LTDA –ME – CNPJ Nº 

30.895.544/0001-20, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO Nº 257, SALA 

508, CENTRO – RIO DE JANEIRO, CEP 20.040-009” sic, bem como postulou 

pela Citação via AR da Parte Executada (ID 28357659; 28357660). Em 

03/12/2014 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão DEFERINDO o pedido de Citação via Correio, interrompendo-se o 

prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28357661, p. 1), SEM 

informações do retorno aos autos do respectivo AR. Na data de 

15/12/2014 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública determinou a 

REDISTRIBUIÇÃO do presente feito, nos termos do Art. 4º da Resolução nº 

023/2013/TP (ID 28357661, p. 2). Vistos em Correição Ordinária 2016, em 

29/04/2016 este Juízo proferiu decisão determinando o CUMPRIMENTO do 

despacho de Citação da Parte Executada (ID 28357661, p. 3). Em 

24/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: "Certifico que o 

Processo nº 0036945-31.2010.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ." sic (ID 28357150). 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. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 03/12/2014, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 01/12/2010, e, até a 

presente data, decorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior a SEIS ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (06/11/2013), e, até a presente data 

(19/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “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 
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de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0036945-31.2010.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor CONSTRUTORA AFFONSECA 

S/A – CNPJ Nº 04.259.207/1000-25, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2006/50122, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME 

desta sentença a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 5.488,99-) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 286 de 394



a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001719-38.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENICE MARIA DE OLIVEIRA CABRAL (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 0001719-38.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2005 07:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GENICE MARIA DE OLIVEIRA CABRAL CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 13057 CDA's Nºs 2000/24569; 2001/81298; 

2002/8512; 2003/146601; 2003/69530. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.14.005.0662.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 433,31- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 06/01/2005 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GENICE MARIA DE OLIVEIRA 

CABRAL – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/24569, 2001/81298, 2002/8512, 

2003/146601 e 2003/69530, referentes ao não pagamento de IPTU’s que 

recaíram sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.14.005.0662.001, e 

o valor atribuído à causa foi R$ 433,31- (ID 28271059). A petição inicial 

veio instruída com as CDA’s acima relacionadas (ID 28271059, p. 3-4 e 

28284482, p. 1-3). Em 29/05/2006 foi determinada a citação da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do Art. 

174 do CTN, (ID 28271059). Em 02/05/2006 a Secretaria do Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública certificou o apensamento destes autos aos 

de nº 767-03 (ID 28284483). Em 26/04/2007 a Secretaria do Juízo da 

Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública expediu a Carta de Citação, tendo 

sido certificado pela Secretaria da Quinta Vara da Fazenda Pública a 

entrega da Carta de Citação ao Município Exequente (ID 28284484). Em 

25/06/2008 o Município Exequente requereu a citação da Parte Executada 

por AR (ID 28284485). Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 

23/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Batista Vilella, 

(Provimento n. 12/20188 – CM), proferiu despacho determinando a citação 

da Parte Executada (ID 28284486). Em 23/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o que segue: “Certifico que o Processo nº 

0001719-38.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28271060). 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. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 29/05/2006, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 06/01/2005, tendo o 

Município Exequente postulado nos autos pela última vez em 25/06/2008, 

e, até a presente data (18/03/2020), decorreram mais de ONZE anos sem 

que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança judicial do 

crédito executado. A par do assunto, entendo que não pode a Parte 
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Executada estar eternamente exposta à execução fiscal. Dessa forma, 

tendo implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos ONZE 

anos entre a data do último comparecimento do Município Exequente 

(25/06/2008), e, a presente data, a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário, é 

medida de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação do Município 

Exequente, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia do Município Exequente será 

DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. ... § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no 

§ 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)” (negritei). Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569,570, 571, em 12/09/2018, verbis: “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 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). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
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MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001719-38.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GENICE MARIA DE 

OLIVEIRA CABRAL – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE desta ação executiva do crédito inscrito 

nas CDA’s Nºs 2000/24569, 2001/81298, 2002/8512, 2003/146601 e 

2003/69530, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 433,31-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum 

José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI 6.830, DE 22/09/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que 

ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata 

este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - 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 
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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

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007300-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILAYNE ANDRELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE DESPACHO Processo: 1007300-89.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCILAYNE ANDRELINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. 1. 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. 2. Após, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação. 3. Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide 

conforme o caso. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema (assinado digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006265-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR GERMANO POLLES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE DECISÃO Processo: 1006265-94.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: NESTOR GERMANO POLLES IMPETRADO: 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – 

SEMA/MT Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

NESTOR GERMANO POLLES, devidamente qualificado, em face de ato 

atribuído ao SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, com pedido de liminar, consistente em 

determinação para “o reconhecimento das nulidades do processo 

administrativo n. 691.681/2009, ante a ocorrência da prescrição 

quinquenal, lavratura do Auto de Infração por agente incompetente, 

ausência de relatório técnico e cerceamento de defesa e, sucessivamente 

requer seja determinado a abertura do prazo de 10 (dez) dias para o 

impetrante se manifestar quanto à possibilidade de agravamento 

identificada, anulando-se, por consequência, todos os atos posteriores, 

incluindo-se a decisão administrativa n. 1280/SGPA/SEMA/2019 que 

aplicou o agravamento, triplicando o valor da multa”. No mérito, pugna pela 

confirmação da pretensão liminar, com o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva em relação ao Auto de Infração n. 120.450 de 

21.09.2009, ocorrida no Processo Administrativo n. 691.681/2009, 

subsidiariamente, a nulidade do referido processo em razão da lavratura 

do Auto de Infração por agente incompetente, ausência de relatório 

técnico e cerceamento de defesa. Este Juízo prolatou sentença julgando 

extinta a presente ação mandamental, com fundamento no art. 23 da Lei n. 

12.016/2009, c/c artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil (id. 30136087 pág. 01/04). Do pronunciamento judicial acima 

mencionado, a parte impetrante interpôs embargos de declaração (id. 

30479801 pág. 01/05). Em síntese, aduz a existência de “omissão” na 

decisão impugnada, argumentando que o ato coator combatido pela 

presente ação mandamental, diversamente do considerado por este Juízo 

em seu pronunciamento, é o “Despacho n. 1.091/SGPA/SEMA/2019, 

proferido em 16.09.2019 (...) tendo tomado ciência em 18.10.2019”, tendo, 

portanto, observado o prazo decadencial para o manejo da ação 

mandamental, uma vez que manejada em 13.02.2020. Nesses termos, 

pugna pela reforma da sentença impugnada, bem assim a análise da 

pretensão liminar. É o relatório. DECIDO. 1. FUNDAMENTO. Disciplina o art. 

1.022 do Código de Processo Civil: “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 .” De início, importante ressaltar que 

os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de 

contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos 

judiciais. Na lição de Fredie Diddier Júnior e Leonardo José Carneiro da 

Cunha: “Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre 

um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o 

acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os 

argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob 

pena de ofensa à garantia do contraditório); c) sobre questões de ordem 

pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido 

suscitadas pela parte. A decisão é obscura quando for inteligível, quer 

porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos 

requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é 

atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse 

esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre 

si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a 

fundamentação e a decisão”. (Curso de Direito Processual Civil. Meios de 

Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. 10ª ed. rev. 

ampl. e atual. Salvador: 2012. p. 200-201). [sem destaque no original] A 

respeito do erro material, lecionam Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro 

Neto e Eduardo Madruga no seguinte trecho da obra Processo Civil – 

Volume Único: “O erro material compreende as inexatidões materiais ou os 

erros de cálculos. Justifica a interposição de embargos, até porque pode 

ser corrigido de ofício, a teor do que estabelece o art. 494, I, do Código de 

Processo Civil. Até mesmo depois do trânsito em julgado, o erro material 

pode ser corrigido (...). Mas, se ocorrida essa condição (trânsito em 

julgado), o erro deve ser corrigido por simples petição e não pode recurso 

de embargos de declaração. O erro material ocorre quando, na decisão, 

fica expressa uma ideia diferente daquela que, por outros elementos, 

compreende-se deveria ser posta. Para dar alguns exemplos: a sentença 

que julga procedente a ação do autor para lhe condenar ao pagar de 

determinado valor contém inexatidão material, pois, se procedente é a 
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ação do autor, o réu é quem deve ser condenado a pagar o valor; o 

acórdão, que traz planilha de débitos daquele que está sendo despejado, 

a apontar os valores mensais, mas com equivocado somatório, contém 

erro de cálculo.” (Processo Civil. Volume único. 8ª ed, rev. ampl. e atual. 

Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.138). [sem destaque no original] 

Acrescenta-se, ainda, que embora os embargos de declaração não 

tenham como finalidade precípua a modificação da decisão impugnada, 

esse efeito pode ser uma consequência lógica se provido o aludido 

recurso, mormente quando a alteração se faz necessária para sanar não 

apenas a omissão, mas também a contradição, a obscuridade e o erro 

material do pronunciamento jurisdicional decisório objeto do recurso. Pois 

bem. No caso, a parte embargante/impetrante aduz a existência de 

“omissão” no pronunciamento judicial proferido por este Juízo em 

11.03.2020 (id. 30136087 pág. 01/04), pelo qual houve a extinção da 

presente ação mandamental em razão da constatação da decadência ao 

direito do seu manejo. Argumenta a parte embargante/impetrante que, 

diversamente do que constou na decisão impugnada, o ato coator 

combatido pela presente ação mandamental está consubstanciado no 

Despacho n. 1.091/SGPA/SEMA/2019, proferido em 16.09.2019, o qual 

tomou ciência em 18.10.2019, o que importaria em reconhecer que o prazo 

decadencial para o manejo da ação mandamental foi observado. 

Diversamente do sustentado pela parte embargante/impetrante, não há 

qualquer irregularidade na decisão impugnada no que tange ao ato 

impugnado e ao marco inicial considerado na contagem do prazo 

decadencial para o manejo do mandado de segurança, mormente omissão. 

Isso porque a segurança pleiteada, reforço, está fundamentada na 

Decisão Administrativa n. 1280/SGPA/SEMA/2019, datada de 08.07.2019 

(id. 29221278 pág. 33/38), proferida em conjunto pela autoridade 

impetrada e pela analista de meio ambiente, ambos agentes públicos 

vinculados a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a qual foi 

homologada pela autoridade administrativa em 15.08.2019 (id. 29221278 

pág. 38), nos termos do art. 28 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. 

Infere-se que a parte impetrante foi notificada/intimada de tais atos em 

28.08.2019, via Diário Oficial do Estado n. 27.577 (id. 29221278 pág. 

39/40), nos termos do art. 43, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, 

sendo, portanto, este – 28.08.2019 – o marco inicial para a contagem do 

prazo decadencial para efeito de impetração da ação mandamental, e não 

aquele sustentado pela parte embargante/impetrante – 18.10.2019, data 

em que tomou ciência a respeito do Despacho n. 1.091/SGPA/SEMA/2019 

–, operando-se, desse modo, a extinção do direito de impetrar o mandado 

de segurança, eis que, entre 28.08.2019 – data da ciência da lesão ou 

violação do direito líquido e certo sustentado – e 13.02.2020 – data do 

ajuizamento da presente ação mandamental–, decorreu lapso temporal 

superior àquele previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Portanto, 

infere-se que a parte embargante/impetrante pretende, na verdade, 

rediscutir matéria afeta ao mérito da decisão, demonstrando nítida 

discordância com relação aos fundamentos do pronunciamento 

jurisdicional recorrido, mormente no que tange ao ato impugnado e ao 

marco inicial considerados por este Juízo para a contagem do prazo de 

decadência ao direito do manejo do mandado de segurança, situação que 

não autoriza a interposição de embargos de declaração. Nesse sentido, o 

Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma corriqueira. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 

1022 DO NOVO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

REMESSA DOS AUTOS À 2ª SEÇÃO PARA ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA 

REMANESCENTE. 1. A decisão ora embargada fundamentadamente 

explicitou as razões pela quais entendeu pelo não provimento dos 

embargos de divergência no âmbito da Corte Especial do STJ, tendo em 

vista a ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os 

julgados indicados como paradigmas. 2. Portanto, ausentes os vícios 

previstos no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, a pretensão ora 

analisada revela o intuito de rediscussão dos fundamentos do acórdão 

embargado, o que é inviável na via dos embargos de declaração. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. Remessa dos autos para 2ª Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça a fim de que a divergência 

remanescente seja analisada.” (STJ. EDcl no AgInt no AgInt nos EAREsp 

951434 / SP. Corte Especial. Relator Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES. Julgado em 22.10.2019. Publicado no DJe em 25.10.2019). 

[sem destaque no original] “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA 

DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO 

DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE 

NÃO FOI CONHECIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. 

PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO PERANTE AS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do 

CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de 

obscuridade, contradição e omissão da decisão recorrida, ou, ainda, para 

correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de 

qualquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos 

aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no 

julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a 

decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. 4. Não tendo 

sido sequer conhecido o recurso, não há falar em omissão em razão da 

ausência de análise do mérito da insurgência. 5. A verificação de eventual 

prejudicialidade da ação, em decorrência de superveniente alteração na 

legislação municipal, se afigura incabível na presente seara especial, 

cabendo à parte apresentar seu pleito perante as instâncias ordinárias. 6. 

Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no 

AREsp 1414168 / SC. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. 

Julgado em 07.11.2019. publicado no DJe em 12.11.2019). [sem destaque 

no original] O E. TJMT está em sintonia com o STJ. Confira-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO 

DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - REQUISITOS NÃO 

DEMONSTRADOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – 

INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE NÃO SE ADMITE NA VIA 

ELEITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Da leitura do recurso 

percebe-se que a pretensão da parte embargante não é apenas de sanar 

omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, mas sim de rediscutir a 

matéria, o que não é admissível na via dos embargos de declaração, sem 

a demonstração de qualquer de seus pressupostos. Ainda que a parte 

alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o 

julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos 

legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da 

decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (TJMT. 

Numeração única 0073734-74.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo. Relator Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI. Julgado em 

23.8.2019. Publicado no DJE em 29.8.2019). [sem destaque no original] 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – 

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 

1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA 

PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, 

contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do 

embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de 

devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da 

causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.” 

(TJMT. Numeração única 0005198-74.2019.8.11.0000. Primeira Câmara de 

Direito Privado. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. 

Julgado em 13.8.2019. Publicado no DJE em 16.8.2019). [sem destaque no 

original] Reforça-se, que os embargos de declaração não permitem a 

rediscussão da matéria de mérito, pois tem por objetivo esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir alguma omissão ou até mesmo 

corrigir erro material eventualmente constante no pronunciamento judicial 

atacado. Aliás, a insatisfação da parte deve ser manifestada em recurso 

próprio, não por meio dos embargos de declaração. 2. DISPOSITIVO. 

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às (id. 30479801 pág. 

01/05), por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da 
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Constituição do Estado de Mato Grosso. Decorrido o prazo para 

apresentação de eventual recurso, certifique-se o trânsito em julgado, 

intimando-se, em seguida, a autoridade impetrada (CPC, art. 332, §2º) e o 

ESTADO DE MATO GROSSO a respeito da presente decisão e, inexistindo 

demais providências, arquivem-se. P.R.I.C. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970 Nr: 55-14.2003.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Martinez Pompeu de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO MARTINEZ POMPEU DE 

CAMARGO, Cpf: 33042080978. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.828,75 (Um mil e oitocentos e vinte e oito 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO 

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

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Renata Barros Macedo de Aquino Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1293 Nr: 175-96.1999.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSCAR DE ALMEIDA, Cpf: 39576515904, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.303,37 (Um mil e trezentos e tres reais e trinta 

e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Renata Barros Macedo de Aquino Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32284 Nr: 85-58.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU TROBIALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TADEU TROBIALLO, Cpf: 17295572953, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Renata Barros Macedo de Aquino Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34084 Nr: 1339-66.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEDSON FONSECA DE CARVALHO 

SOUSA, Cpf: 58682635291, Rg: 2077567-9, Filiação: Rosimar Fonseca de 

Carvalho Sousa e Ornilo Rodrigues de Sousa, data de nascimento: 

25/02/1976, brasileiro(a), natural de Amarante-MA, casado(a), Telefone 

9237-8780/3665-7571. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 553,59 (Quinhentos e cinquenta e tres reais e 

cinquenta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Renata Barros Macedo de Aquino Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N. 003/2020-GAB

O Doutor Geraldo Fernandes Fidelis Neto, Juiz de Direito do Gabinete I, do 

Núcleo de Execuções Penais 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 I da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, 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 do email: gabriela.floor@tjmt.jus.br 
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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;

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, por meio do e-mail 

mencionado no art. 2º.

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

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

Juiz de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 399357 Nr: 21080-96.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE MOURA PINHO, GENIVALDO DE 

ARBUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brenda Plateira borges 

pozeti - OAB:24021/O, JOSÉ ARNALDO DA SILVA BARRETO - 

OAB:8684/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT, Tallita Rosa Cruz 

de Almeida - OAB:16120/E

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR os 

réus GERSON DE MOURA PINHO, qualificado no auto, nas sanções 

descritas no art. 157, § 2º, I, II e V, c.c. art. 14, II, c.c. art. 65, I, todos do 

Código Penal e GENIVALDO DE ARBUEZ, qualificado nos autos, nas 

sanções descritas no art. 157, § 2º, I, II e V, c.c. art. 14, II, c.c. art. 65, III, 

d, todos do Código Penal.4. Dosimetria:4.1. RÉU GERSON DE MOURA 

PINHOa) 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 roubo uma vez que os excessos 

praticados deram ensejo às majorantes do crime. Em relação aos 

antecedentes criminais, o acusado era tecnicamente primário ao tempo do 

delito. Sobre a conduta social do acusado, não houve provas produzidas 

durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na 

comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de 

sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi 

avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta 

circunstância. 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 prejuízos materiais, contudo, o valor do 

prejuízo não foi matéria de prova nos autos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 571771 Nr: 14682-84.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17525/O

 Diante do exposto, REVOGO o monitoramento eletrônico e a necessidade 

de comparecimento mensal impostas em face de ERIKO SEBASTIÃO DA 

SILVA MORAES, mantendo as seguintes medidas cautelares:1) 

Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP); 2) Não mudar 

de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 07 (sete) dias, sem 

aviso prévio deste Juízo (art. 319, IV, CPP);Intime-se. ADVIRTO o réu que 

o descumprimento de qualquer das cautelares, poderá dar ensejo a novo 

decreto de prisão. Outrossim, analisando a manifestação ministerial de fls. 

135/137 resta dúvida sobre o Ministério Público ter mesmo interesse em 

novo interrogatório do acusado, porque no momento do aditamento o 

Parquet nada requereu neste sentido (fl.115). Sendo assim, ouça-se 

novamente o Ministério Público e, caso este manifeste não ter interesse no 

novo interrogatório do acusado, dê-se vistas às partes para os fins do art. 

402 do CPP.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 577865 Nr: 20418-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24712/MT

 Intimar a defesa do Réu João Victor, para, no prazo legal, apresentar 

resposta à acusação. (2º vez que se intima)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 422862 Nr: 28529-95.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON RIBEIRO VENANCIO, ALDRINEY 

DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 AÇÃO PENAL PÚBLICO N.º 28529-95.2015.811.0042 (CÓDIGO: 422862)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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RÉUS: WASHINGTON RIBEIRO VENANCIO

 ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES

 Vistos.

Tendo em vista o Acórdão de fls. 307/310, que julgou parcialmente 

procedente a revisão criminal interposta pelo acusado ALDRINEY DOS 

SANTOS MARQUES, para cassar a decisão de determinou o imediato 

cumprimento da sentença condenatória, com a desconstituição do trânsito 

em julgado, INTIME-SE o acusado ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES e 

sua defesa (fl. 306) acerca da sentença condenatória e eventual desejo 

de recorrer da mesma, devendo ser observado o prazo legal para a 

interposição de recurso.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 19 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.: 401013 Nr: 5268-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:

 AUTOS CÓDIGO 401013

 Vistos etc.

Os autos retornaram conclusos, pois constam valores apreendidos a título 

de fiança (fl. 81) pendentes de destinação conforme certidão de fl. 148.

Considerando que não houve condenação ou falta a serem compensadas 

com os valores recolhidos nos autos, DETERMINO A RESTITUIÇÃO da 

quantia paga ao afiançado ou herdeiro devidamente identificado, caso 

falecido.

 Intime-se o proprietário para proceder ao levantamento da quantia.

 Em não sendo encontrado, intime-o por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada, sob pena de perdimento.

 Não comparecendo o proprietário ou seus sucessores, DECLARO O 

PERDIMENTO do montante depositado em Juízo, com a reversão ao juízo 

da 2ª Vara Criminal para posterior destinação, na forma da Resolução n.º 

154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 19 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.: 560313 Nr: 4052-66.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375/O, ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - OAB:19120

 AÇÃO PENAL Nº: 4052-66.2019.811.0042 (Código: 560313)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: WELITON CORREIA DA SILVA

 Vistos etc.

Conforme certidão de fl. 217, não foi possível localizar e intimar o acusado 

WELITON CORREIA DA SILVA, uma vez que o mesmo não foi encontrado 

no endereço informado.

Sendo assim, acolho a manifestação do Ministério Público de fl. 220, e 

determino o seguinte:

 Intime-se o acusado WELITON CORREIA DA SILVA, por edital com prazo 

de 15 (quinze) dias, para que no prazo de 10 (dez) dias constitua novo 

advogado.

Efetuada a intimação por edital e não comparecendo o acusado, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado WELITON CORREIA DA SILVA.

 Às providências.

Cuiabá-MT, 19 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.: 600391 Nr: 40671-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELLY FLORENÇO MEDEIROS, WEIDEN 

SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJEYMES AMÉLIO DE SOUZA 

BAZZI - OAB:27357

 Vistos etc.

Primeiramente, proceda-se ao envio, com urgência, das informações 

requisitadas pelo Excelentíssimo Ministro relator do Habeas Corpus n. 

125.127-MT.

Defiro parcialmente a cota Ministerial de fls. 362/363, devendo para tanto 

ser a acusada IZABELLY citada por edital.

Após, intime-se a defesa do acusado WEIDEN SILVA ROCHA para que 

apresente Resposta à Acusação no prazo legal.

Às providências.

Cuiabá-MT, 19 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.: 609391 Nr: 49016-47.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER BRENNER SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE OLIVEIRA 

VARANDA. - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 49016-47.2019.811.0042 (CÓDIGO: 609391)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: WILKER BRENNER SILVA SOUZA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado 

(fl. 104) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 129/130), contudo esta 

não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão porque desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

03.08.2020 às 14h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 19 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB

A Doutora Silvana Ferrer Arruda, Juíza de Direito da Vara 5ª Vara Criminal 

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 
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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 

5ª Vara Criminal 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) 99951-6526 – 

Antonio Henrique Vattos; (65) 98436-8438 – Kelly Karolyne Silva Barros; 

(65) 99911-1793 – Camila Morais de Castro, (65) 99989-8889 – Weksley 

Baltazar Silva, ou através do email: cba.5criminal@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 à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

 §1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) 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 pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

 Art. 8° Esta portaria entra em vigor 20 de março de 2020.

 Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.

SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 551517 Nr: 42334-13.2018.811.0042

 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): GUILHERME AURELIO LISBOA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO. - OAB:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 593860 Nr: 34844-03.2019.811.0042

 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): WESLEN EMERSON ALVES AMARANTE, 

PABRINE SEFERINO DA CRUZ, LUCAS DIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111/TO

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 607115 Nr: 46735-21.2019.811.0042

 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): ADEMAR LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 608798 Nr: 48189-36.2019.811.0042

 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): JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA, 

EDUARDO GETULIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25.093/O

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.
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 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 613530 Nr: 4070-53.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO LIMA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA SIQUEIRA LEÃO - 

OAB:24127/O

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 558798 Nr: 2599-36.2019.811.0042

 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): ELZIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS, 

CLEDERSON RIBEIRO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE DA 

PURIFICAÇÃO SOUZA - OAB:23784/O, MARCELO KAIQUE 

PURIFICAÇÃO DE SOUZA - OAB:25260/O, MÁRIO DONAL SPALATTI - 

OAB:23230/0

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 565160 Nr: 8545-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BRUNO DE SOUZA EFIGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Michel Sanches Piccoli 

- OAB:15.877/MT

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 585509 Nr: 27478-10.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, GUILHERME VASCONCELOS BARROS PENNA - 

OAB:105235/RJ, KENIA MARIA DE SOUZA RIO - OAB:74104/RJ

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 592349 Nr: 33541-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, EVERALDO BATISTA FIGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11.988, José Cardoso Filho - OAB:12430/GO, Leonardo 

Amorim - OAB:20346/GO

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 596594 Nr: 37341-87.2019.811.0042

 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): ANDRE FELIPE ALVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:24577/MT

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 596599 Nr: 37346-12.2019.811.0042

 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): IGOR FERNANDO OLIVEIRA, BRUNA SILVA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO BEZERRA 

PEGORARO - OAB:23871/O

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA, para, CONDENAR o denunciado IGOR FERNANDO OLIVEIRA, 

brasileiro, vendedor de salgados, natural de Cosmópolis/SP, nascido em 

16/05/1992, filho de Walterlei Oliveira e Vilma Maria de Oliveira, portador do 

RG n°. 18293131 SSP MT, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, n°. 

3, Quadra 34, Bairro Santa Cruz, em Cuiabá-MT, na sanção do artigo 33, 

caput, Lei n°. 11.343/2006 e ABSOLVER a acusada BRUNA SILVA 

CAMPOS, brasileira, solteira, natural de Cuiabá-MT, nascida em 

04/11/1990, filha de Rafael Campos de Oliveira e Laura Carla Silva Casal, 

portadora do RG n°. 23803878 SSP MT, inscrita no CPF sob o n°. 

044.727.431-75, residente e domiciliada ao residencial, estrada de chão, 

Sítio de Laura Carla Silva Casal e Seu Beto, Bairro Nova Esperança, em 

Cuiabá-MT, das sanções a que lhe foram imputadas, com fulcro no artigo 

386, VII do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 600431 Nr: 40704-82.2019.811.0042
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES MARIA, ROMILDO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Custódio Diniz - 

OAB:3332/RO, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 603564 Nr: 43504-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JUNIOR SARAIVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375/O

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao 

acusado LUIZ JUNIOR SARAIVA DE SOUZA, razão porque REVOGO o 

decreto de prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória ao 

mesmo, submetendo-o às seguintes condições:I – Não se ausentar da 

Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem 

autorização deste Juízo;II – Não se embriagar ou se apresentar 

embriagada publicamente;III – Não portar armas;IV – Não frequentar, 

bares, casas de jogos, boates e congêneres;V – Comunicar a este Juízo 

qualquer mudança de endereço, devendo trazer comprovante de 

endereço atualizado;VI – Comparecer mensalmente em Juízo para informar 

suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial; VII – 

Recolhimento domiciliar noturno das 23h às 6h da manhã, inclusive aos 

finais de semana e feriados; e VIII – Monitoração eletrônica [não poderá 

retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a 

bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela 

conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou 

inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a 

acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique]. Em caso de 

descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo 

competente.Advirta ao réu que o descumprimento de qualquer uma 

dessas medidas cautelares diversas à prisão ensejará a revogação do 

benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra o 

mesmo.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para que o réu seja colocado 

em liberdade, salvo se por outro motivo não se encontrar preso.Com a 

apresentação da defesa preliminar, voltem-me os autos conclusos para 

deliberar acerca do recebimento ou não da denúncia.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 606118 Nr: 45840-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina C. C. Carmo - 

OAB:391637/SP

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 610852 Nr: 1569-29.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOYANNE CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:17584/O

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 580067 Nr: 22489-58.2019.811.0042

 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): JUNIOR AMORIM DE OLIVEIRA, JESSICA DE 

FATIMA REINERS MORELLI, GISLAINE CRISTIANNY DE ALMEIDA NEVES, 

RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HELCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588-MT, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12.803

 "(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados JUNIOR AMORIM DE 

OLIVEIRA, CPF: 021.504.181-00, RG: 1667230-5 SSP/MT, filiação: Benedito 

Augusto de Oliveira e Orenilce Benedita de Amorim, data de nascimento: 

06/02/1986, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliada à Rua 

Girassol, quadra 26, casa 01, bairro Serra Dourada, em Cuiabá/MT, 

atualmente segregado na Penitenciário Central do Estado – PCE; JESSICA 

DE FATIMA REINERS MORELLI, CPF: 065.204.431-07, RG: 28749022 

SSP/MT, filiação: Fabio Junior Morelli e Luciana Amorim Reiners, data de 

nascimento: 18/05/2000, brasileira, natural de Cuiabá/MT, residente e 

domiciliada à Rua Coronel Benedito Leite, nº 535, bairro Centro Sul, em 

Cuiabá/MT; RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA, CPF: 736.527.761-00, RG: 

2420951-1 SSP/MT, filiação: Benedito Augusto de Oliveira e Orenilce 

Benedita de Amorim, data de nascimento: 07/10/1993, brasileiro, natural de 

Cuiabá/MT, residente e domiciliado à Rua das Rosas, quadra 02, casa 16, 

bairro Serra Dourada, em Cuiabá/MT, atualmente segregado na 

Penitenciário Central do Estado – PCE; e GISLAINE CRISTIANNY DE 

ALMEIDA NEVES, RG: 27144216, filiação: Edilson Soares Neves e Patricia 

de Almeida Santos, data de nascimento: 28/07/1997, brasileira, natural de 

Cuiabá/MT, residente e domiciliada à Rua M, quadra 12, bairro Jonas 

Pinheiro, em Cuiabá/MT, atualmente Segregada na Penitenciária Feminina 

Ana Maria do Couto May, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, 

c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 29, caput, 

do Código Penal. (...)

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420409 Nr: 25829-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RAMIES GAUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Certifico que, nesta data, aportou nesta 10ª Secretaria Criminal da 

Comarca de Cuiabá - MT, o presente processo, em decorrência da Petição 
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de fls. 168, requerendo o levantamento de Alvará Eletrônico, contudo, já 

fora expedido o Alvará N. 583378-7/2020 de fls. 167, na conta do Réu 

informada às fls. 159, sendo que o mencionado Alvará fora devidamente 

pago no dia 07.02.2020, conforme extrato do SisconDJ de fls. 169.

Nada mais que me cabe certificar.

Allan Francisco Silva Campos

Analista Judiciário

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 421062 Nr: 26559-60.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CEBALHO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO CEBALHO DE JESUS, Cpf: 

03554700126, Rg: 21642575, Filiação: Terezinha Maria de Jesus e 

Benedito Gonçalo Cebalho Rodrigues, data de nascimento: 06/04/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), eletricista/pintor. 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 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra ADRIANO CEBALHO DE JESUS pela prática do crime tipificado no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal.

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.

Cuiabá, 19 de março de 2020

João Bosco Soares da Silva Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357382 Nr: 19476-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Cpf: 

20248830104, Rg: 3584836, Filiação: Gloria Xavier Medeiros e Mario 

Olimpio Medeiros, data de nascimento: 18/04/1963, brasileiro(a), natural de 

Nioaque-MS, divorciado(a), advogado, Telefone 99955-9565. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do Acusado, acima qualificado, para apresentar sua 

resposta à acusação, por escrito, através de Advogado, no prazo de 10 

(dez) dias. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

Acusado não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 

(Artigo 396-A, § 2º do Código de Processo Penal.

Despacho/Decisão: 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.Cuiabá/MT, 16 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, @Usuariologado, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra MÁRIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, pela prática do crime tipificado 

no artigo 303, caput c/c artigo 291, § 1º, inciso I, c/c 306, todos da lei nº 

9.503/97, na forma do artigo 69 do código penal.

Cuiabá, 19 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424012 Nr: 29767-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL ALMEIDA VOLVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARIEL ALMEIDA VOLVERDE, Filiação: 

Maria Tania Barbosa de Almeida e Salvador da Gama Barbosa de Almeida, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), tratorista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Ariel Almeida Volverde pela prática do crime tipificado no artigo 12 

da Lei 10.826/2003.

Despacho: 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, ELDA KARINNE FORTES 

DE REZENDE, digitei.

Cuiabá, 19 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168684 Nr: 15975-07.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIXTO MOISÉS MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS BERNARDINO - OAB:12027-OAB MT

 CERTIFICO que foi expedida carta precatória para a comarca de Sinop/MT 

através do malote digital com código de rastreamento n. 81120205022079 

e 81120205022078, conforme comprovante retro, cujo objetivo é o 

interrogatório do acusado Calixto Moisés Maria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379677 Nr: 21357-39.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PORFÍRIO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 
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DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT

 CERTIFICO que foi expedida carta precatória para a comarca de Barra do 

Garças/MT através do malote digital com código de rastreamento n. 

81120205020555 e 81120205020554, conforme comprovante retro, cujo 

objetivo é a inquirição das testemunhas Idenes Marcos da Silva e Israel 

Carneiro Leão. CERTIFICO, também, que foi expedida carta precatória para 

a comarca de Nova Xavantina/MT através do malote digital com código de 

rastreamento n. 81120205020583 e 81120205020582, conforme 

comprovante retro, cujo objetivo é a inquirição das testemunha Elyson 

Ricardo Ricci. CERTIFICO, por fim, que foi expedida carta precatória para a 

comarca de Novo São Joaquim/MT através do malote digital com código de 

rastreamento n. 81120205020601 e 81120205020600, conforme 

comprovante retro, cujo objetivo é a inquirição das testemunhas Gildomar 

Tavares da Silva e Gildemar Procopio dos Santos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 619060 Nr: 8877-19.2020.811.0042

 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: EDORIEL TALES TAQUES ALBUQUERQUE, 

WELLINGTON BISPO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela e oportunizo o 

autor a emendar a petição inicial e juntar documentos necessários, no 

prazo de 10 (dez) dias. Na omissão da regularização processual, advirto 

que o processo será extinto sem o julgamento do mérito. Cumpra-se.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 429929 Nr: 5481-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROSELI CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FILLIPHY COELHO E CONCEIÇÃO, 

CRISTIANO SOUZA, GUILHERME CRISTIAN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO OLIMPIO MEDEIROS 

NETO - OAB:12073/MT, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16.247B, 

VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16247-B

 Código: 429929

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, suspendo o ato 

designado para o dia 24 de março de 2020, às 14h.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá, 19 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.: 604715 Nr: 44507-73.2019.811.0042

 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 MALAGONE DA SILVA, ERLON FABIO 

DE CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B

 INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e conversão em 

prisão domiciliar, aforados em favor de DIEGO MALAGONE DA SILVA.Por 

outro lado, DETERMINO que seja providenciado pela Diretoria do 

Estabelecimento Prisional o imediato encaminhamento de DIEGO 

MALAGONE DA SILVA ao atendimento médico naquela unidade, bem como 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar informações sobre as 

medidas que estão sendo tomadas para a assistência à saúde do referido 

denunciado, enviando, juntamente, cópia do seu prontuário médico. Com 

as informações nos autos, voltem-me conclusos.Em tempo e com 

supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada 

pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão 

preventiva do corréu ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR.Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se a inexistência de fatos novos capazes 

de justificar a concessão de liberdade em favor do referido acusado, 

estando incólumes os requisitos e pressupostos exarados no decreto de 

prisão preventiva proferido em sede de audiência de custódia.Tal como 

com relação ao corréu DIEGO, os autos revelam a apreensão de 

expressiva quantidade e variedade de drogas, o que justifica, por si, a 

mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, 

conforme entendimento consolidado pelo E. TJ/MT.Em vista disso e sem 

mais delongas, MANTENHO a prisão preventiva do acusado ERLON FABIO 

DE CAMPOS JUNIOR.No mais, intimem-se os patronos constituídos às fls. 

259/260 para, no prazo legal, apresentar a defesa preliminar em favor do 

corréu supramencionado denunciado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 555521 Nr: 45976-91.2018.811.0042

 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): JOILSON FRANCISCO DA SILVA, PATRICK 

SILVA COSTA, JHEFFERSON LUIZ DE LIMA SOUZA, KARINE LOPES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, EDSON NASCIMENTO 

RODRIGUES - OAB:25772/O

 Por essas razões, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO 

os pedidos de revogação da prisão preventiva e conversão em prisão 

domiciliar, aforados em favor de JHEFFERSON LUIZ DE LIMA.Em tempo e 

com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação 

dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da 

prisão preventiva dos réus JOILSON FRANCISCO DA SILVA, KARINA 

LOPES DA SILVA e PATRICK SILVA COSTA.Compulsando detidamente os 

autos, verifica-se a inexistência de fatos novos capazes de justificar a 

concessão de liberdade em favor do referido acusado, estando incólumes 

os requisitos e pressupostos exarados nos decretos de prisão preventiva 

proferidos às fls. 88/94 e fls. 300/304.Registre-se que os autos narram a 

apreensão de expressiva quantidade de drogas, fator que, por si só, 

justifica a aplicação da medida extrema, como meio de garantir a ordem 

pública (Enunciado nº 25). Em vista disso e sem mais delongas, 

MANTENHO a prisão preventiva dos acusados JOILSON FRANCISCO DA 

SILVA, KARINA LOPES DA SILVA e PATRICK SILVA COSTA, redundando 

nos fatos e fundamentos dos decretos de prisão proferidos nos autos.No 

mais e considerando o teor da certidão de fl. 466, na qual consta que a 

defesa recém-constituída pelo acusado JHEFFERSON LUIZ DE LIMA não 

apresentou os memoriais finais, intime-se referido acusado para 

regularizar sua representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

para que informe a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública, 

sob pena de nomeação de defensor dativo para dar continuidade a sua 

defesa.Decorrido o prazo sem a constituição de advogado ou 

manifestação por defensor, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública 

para apresentar as alegações finais em favor do referido acusado.Às 

providências.Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 562968 Nr: 46786-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE SOUZA, PATRICIA 

OLIVEIRA SANTOS, VALDECI GONÇALVES, MARCOS ATAALFA 

CARNEIRO, ELIOMAR ROSA TIZZO, WALLACE ALBERTO CHIREIA DE 

SOUZA, ELKER SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, ELEUDI NARCISO DA SILVA - OAB:21684/MS, LUCAS 

FELIPE LOPES DE SOUZA - OAB:23463/O, LUIS FELIPE MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:23836/O, SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - OAB:, 

Thayane Camila Ferreira Prado - OAB:26070, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Vistos, etc.

Em que pese a manifestação da defesa do réu à fl. 1039, cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 1036/1038.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 583312 Nr: 25404-80.2019.811.0042

 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): THIAGO VINÍCIUS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em vista disso, INDEFIRO o pedido de revogação da medida cautelar de 

monitoramento eletrônico pleiteado pela defesa de THIAGO VINICIUS DE 

JESUS.Em tempo e considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, 

ambos da Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, tudo isso 

para implementar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

SUSPENDO o ato designado para ser realizado no dia 26.03.2020 nos 

presentes autos, bem como os prazos processuais.Decorrido o prazo 

previsto nas referidas portarias, certifique-se e voltem-me os autos 

c o n c l u s o s  p a r a  d e v i d o  i m p u l s i o n a m e n t o . C i ê n c i a  à s 

partes.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO Vistos, etc.Considerando a pena e 

o regime fixados para a condenada ARIANE FLAVIA SENA VIANNA na r. 

sentença de fls. 142/162, acolho o pedido de fl. 172 e, consequentemente, 

REVOGO a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposto a 

sentenciada, bem como as demais medidas anteriormente fixadas. Para 

tanto, comunique-se a Central de Monitoramento Eletrônico.No mais, 

considerando que a Defesa da ré ARIANE FLAVIA SENA VIANNA tomou 

ciência da sentença, certifique-se se fora interposta apelação em seu 

favor.Em caso negativo e considerando que a sentenciada manifestou que 

não deseja recorrer (fl. 169), certifique-se o trânsito em julgado.Feito isso, 

considerando o apelo por termo do condenado LEANDRO DO CARMO 

VIEIRA DE PAULA (fl. 168), encaminhe-se o feito à Defensoria Pública 

para oferta das razões recursais.Após, voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 454126 Nr: 31314-93.2016.811.0042

 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): EMERSON CARVALHO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 569811 Nr: 12836-32.2019.811.0042

 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): PATRÍCIA BIBIANA DA SILVA, JULIO CESAR 

MACHADO DE SOUZA FIGUEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 571294 Nr: 14261-94.2019.811.0042

 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): WELLYNTON DOS SANTOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 575284 Nr: 18000-75.2019.811.0042

 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): ROUGLAS VINÍCIUS DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 
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Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 579264 Nr: 21752-55.2019.811.0042

 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): THIAGO MORELLI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 580069 Nr: 22491-28.2019.811.0042

 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): LUCIANO VENANCIO CRISPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHAES - OAB:14445/MT, BRUNO NADAF GUSMÃO - OAB:16014, 

CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3.237-B, Francisco Claudio 

Jassniker Junior - OAB:21087, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 586135 Nr: 27993-45.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE GREGORIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 586136 Nr: 27994-30.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 329773 Nr: 9915-47.2012.811.0042

 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): EDSON MIGUEL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
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 Cod. Proc.: 580133 Nr: 5595-30.2019.811.0002

 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): MARIA HELENA GONÇALVES SENABIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 583312 Nr: 25404-80.2019.811.0042

 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): THIAGO VINÍCIUS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 588415 Nr: 30055-58.2019.811.0042

 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): DARIANY SANTOS CORREIA, JHORDAN 

WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA, LUCAS BRUNO DA 

SILVA FERREIRA, ANDRÉ VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:, FLAVIA BUENO VITAL DA 

SILVA - OAB:, IGOR JOSE RODRIGUES - OAB:25.093/O

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 591287 Nr: 32620-92.2019.811.0042

 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): EDENALVA PEDROSA DOS SANTOS, 

EDIVALDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 592256 Nr: 33463-57.2019.811.0042

 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): JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 593103 Nr: 34260-33.2019.811.0042

 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): PAULO MAKENA DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 
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Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 593998 Nr: 34956-69.2019.811.0042

 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): MAXWELL DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14.443, Jackeline Moreira Martins Pacheco - OAB:OAB/MT 

10402, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 603375 Nr: 43349-80.2019.811.0042

 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): FELIPE PINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 603750 Nr: 43613-97.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA, WILLIAN 

LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR CHAVES DE 

LIMA - OAB:24.537/O, ENOQUE SAMPAIO - OAB:19120, FERNANDA DE 

LIMA CHAVES - OAB:23.978/0

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 603762 Nr: 43625-14.2019.811.0042

 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): VITOR HUGO MORAIS FIGUEIREDO, JEFERSON 

GONÇALVES DE ASSIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINO FRUTUOSO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:23610/MT

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 603768 Nr: 43632-06.2019.811.0042

 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): JULIANO JOSÉ VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, SIMONE AP. MENDES PEREIRA - OAB:5019

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 604716 Nr: 44508-58.2019.811.0042
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 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): ANDRE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575/O

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 516354 Nr: 8750-52.2018.811.0042

 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): JULIANO CESAR NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 561990 Nr: 5618-50.2019.811.0042

 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): ATILA DOUGLAS MASSAI, REINALDO 

CRISTIANO CAMPOS DA CRUZ, ANDRÉ LUIS SOUZA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MATOS 

FIGUEIREDO DA COSTA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 565096 Nr: 8481-76.2019.811.0042

 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): JEFFERSON FERREIRA LEITE, SIRLENE 

FERREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 571290 Nr: 14257-57.2019.811.0042

 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): PEDRO VICTOR SANTOS FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 573561 Nr: 16392-42.2019.811.0042

 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): HENRIQUE MARTINS MACHADO FRAGA, IGOR 

VINICIUS NARCISO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - DAVID 

BRANDÃO MARTINS - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 
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de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 575282 Nr: 17998-08.2019.811.0042

 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): JEFERSON GONÇALVES DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 578529 Nr: 21044-05.2019.811.0042

 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): RONALDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato designado para ser 

realizado nos presentes autos, bem como os prazos processuais.

Decorrido o prazo previsto nas referidas portarias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para devido impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 527281 Nr: 19211-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:11.039

 Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de Março de 2020, 

que instituiu medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dentre as quais o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, faz-se necessária à 

suspensão das audiências designadas por este juízo no referido período, 

razão por que determino o cancelamento da audiência designada nestes 

autos, com a sua consequente retirada da pauta.

 Cessado os efeitos da mencionada Portaria, retornem os autos 

imediatamente conclusos para designação de nova data.

 Intime-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549458 Nr: 40379-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Claudio Fernandes Diesel, Cpf: 51342286987, Rg: 

5114624 SSP MT Filiação: Eduardo Diesel e Jesuina Fernandess Diesel, 

data de nascimento: 20/08/1964, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

casado(a), autônomo/marceneiro, Endereço: Rua 11 Esq C/rua 53, Bairro: 

Boa Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU CLAUDIO 

FERNANDES DIESEL, acima qualificado, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, responda por escrito e por meio de advogado, a acusação feita pelo 

Ministério Publico, nos autos cuja cópia segue anexa oportunidade que 

poderá arguir preliminares, exceções juntar documentos e especificar 

provas que pretenda produzir sob pena de preclusão.(art. 396 do CPP), 

bem como INTIMA-LO para comparecer à audiência designada para a 

produção antecipada de provas, no dia 22/04/2020 às 16:45 horas.

Resumo da inicial:Consta dos autos que no dia 25/03/2018, em horario nal 

especificadok, na residencia particular no Bairro Santa Isabel, municipio de 

Cuiabá/MT, o inficiado CLAUDIO FERNANDES DIESEL, praticou atos 

libidinosos com a vítima M.F.S, à epoca com 12 (doze) anos de idade. 

Revelam os autos que no dia dos fatos a vitima encontrava-se sozinha na 

parte externa de sua residencia , enconstada num muro com grade, 

quando o indiciado aproximou-se e tocoou os seios e nádegas da 

ofendida.

Decisão/Despacho:“Vistos. Considerando o teor da certidão de fl. 59vº, 

defiro o pedido formulado pelo MP. Para tanto, designo o dia 22/04/2020 às 

16h45min para produção da prova de forma antecipada no que tange à 

oitiva da vítima. Cite-se e intime-se o acusado por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) 

dias, bem como comparecer à audiência designada para a produção 

antecipada de provas. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.”

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594772 Nr: 35654-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20781-O

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado GONÇALO 

DE SOUZA SILVA, OAB/MT Nº 19.148 e MARLI DANTAS DO 

NASCIMENTO, OAB/MT nº 20.781, da audiência designada para o dia 

16/07/2020 às 17h00min.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601253 Nr: 41456-54.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa EVALDO 

MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB/MT 22.378, para que tome ciência da 

audiência designada para o dia 23 de abril de 2020, às 13h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386707 Nr: 692-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado DAVI MARQUES 

OAB/MT 14.678 , para audiência de Instrução e julgamento redesignada 

para o dia 14/07/2020, às 16h30 horas, nos autos em epígrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531832 Nr: 23596-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SOUZA BARBOSA - 

OAB:31.343, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB/MT 15.145, para 

audiencia de Instrução e Julgamento , redesignada para o dia 13/07/2020, 

às 15:30horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531832 Nr: 23596-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SOUZA BARBOSA - 

OAB:31.343, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados OSWALDO 

SANTOS - OAB/MTM21239 e LUANA SOUZA BARBOSA - OAB/MT 

31.343, para audiencia de Instrução e Julgamento redesignada para o dia 

13/07/2020, às 15:30horas.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB

O Doutor Jamilson Haddad Campos, Juiz de Direito da 1ª 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 Público e Defensores Públicos, no gabinete da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá, 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 do telefone: (65) 99900-3630 

(Assessoria) ou (65) 98401-6223 (Gestor Judicial) ou através do email: 

jamilson.haddad@tjmt.jus 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 à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) 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 pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor a partir da presente data.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1037835-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. M. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1037835-35.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS REQUERIDO: CAROLINE 

HEMING MENDES SANTOS Vistos. Trata-se de “Ação De Divórcio Litigioso 

c/c Oferecimento De Alimentos E Tutela Provisória De Urgência”, ajuizada 

por RAFAEL VITOR DA CRUZ SANTOS, em desfavor de CAROLINE 

HEMING MENDES SANTOS, na qual, as partes, informaram nos atos que 

efetuaram um acordo (Id: 28746084). Instada a se manifestar sobre o 

acordo, a representante do Ministério Público, emitiu o parecer de Id: 

22828583, não se opondo à sua homologação. Os autos vieram conclusos 

para decisão. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

acima relatado, as partes compareceram em audiência de tentativa de 

conciliação e firmaram acordo, nos seguintes termos: “A) QUANTO AO 

CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS: As partes 

em comum acordo, não tendo mais interesse na convivência matrimonial, 

requerem a decretação do divórcio (conforme art. 226, 6º da Constituição 

Federal e Emenda Constitucional nº 66/2010) requerem ainda a respectiva 

comunicação do cartório de Registro do Casamento quanto a sentença de 

divórcio e sua averbação (mandado de averbação de divórcio). A cônjuge 

varoa passará a utilizar o nome de solteira, Caroline Heming dos Santos. 

B) DAS DÍVIDAS: O cônjuge varão (Rafael Vitor Mendes da Cruz Santos) 

assumira todas as dívidas constituídas pelo casal, nominadas e descritas 

na presente ação judicial, no CPF do varão e nos CNPJs (CNPJ nº 

26.966.100/0001-60 e CNPJ 33.742.754/001-76) descritos na presente 

ação, quaisquer outras dívidas restam excluídas de sua responsabilidade, 

ora acordada, ficando sobre sua responsabilidade o pagamento e 

quitação de tais haveres, sejam eles judiciais, sejam eles administrativos, 

face este parágrafo. Quaisquer dívidas adquiridas pela cônjuge varoa 

(Caroline Heming Mendes Santos), em seu CPF ou em Empresa CNPJ em 

seu nome, ficam reconhecidas como dívidas pessoais e sobre a 

responsabilidade da varoa, sejam elas constituídas antes ou depois do 

matrimonio que requer o encerramento pelo divórcio. C) DOS BENS: Os 

divorciandos não adquiriram bens imóveis ou bens móveis a serem 

partilhados. Quando a possíveis e eventuais direitos a empresas, os 

acordantes convencionaram não haver créditos, bens, direitos, ações e 

nem participações a serem partilhados, restando desistentes e 

renunciantes a quaisquer direitos empresariais. Restando ajustado que, 

como consignado nos autos, cada cônjuge fica responsável pelo CNPJ em 

seu nome e CPF, seja, para dar baixa na empresa, seja, para 

permanece-la ativa, não configurando direitos empresariais reflexos e, 

muito menos direitos a partilha de ativos e passivos. Empresa Ravit 

Consultoria, CNPJ nº 26.966.100/0001-60, ficará com o cônjuge varão que 

assume todo o ativo e passivo da referida empresa e CNPJ. A Empresa 

Manual dos Empresários, CNPJ nº 32.917.139/0001-90, ficará com a 

cônjuge varoa que assume todo o ativo e passivo da referida Empresa e 

CNPJ. Empresa Elivaldete Mendes da Cruz – ME, CNPJ 

33.742.754/0001-76, reconhecem os divorciandos que não possuem 

direitos societários ou autorais e nem participação na referida empresa e 

CNPJ quanto ao referido divórcio, logo não possuem direito a partilha da 

referida empresa, não podendo no futuro requerer quaisquer tipos de 

direitos oriundos desta Empresa, desistindo e renunciando qualquer direito 

superveniente ou pretérito oriundo deste CNPJ. D) DA GUARDA, 

VISITAÇÃO E ALIMENTOS DO FILHO MENOR: os divorciandos elegem a 

guarda compartilhada como sendo a que neste momento melhor atende os 

interesses do filho menor, restando consignado: A) o domicilio do menor, 

será fixado na casa mãe (Caroline), restando direito a visitação pelo pai 

(Rafael). B) A visitação do filho ao pai será em finais de semana 

alternados, o pai pega o filho no sábado até as 10 da manhã, e o devolve 

no domingo até as 18 horas da tarde, na residência da mãe. C) nas férias 

poderá o menor ficar 50% com cada divorciando. Natal e Ano Novo, 

alternados, no primeiro ano, o natal com o pai e Ano Novo com a mãe, no 

ano seguinte Natal com a mãe e Ano Novo com o pai, bem como 

aniversário do menor alternados, um ano com cada genitor, os 

aniversários dos genitores de preferência com o aniversariante. D) quanto 

aos alimentos do filho menor fica acordado que permanecerá o percentual 

determinado em liminar, bem como requer seja convertido em definitivo o 

percentual de 30% sobre o salário mínimo atualizado anualmente pelo 

Governo, sendo o mesmo depositado na conta da genitora (Caroline) do 

menor, podendo ainda o genitor (Rafael) abrir uma poupança para que os 

alimentos sejam ali depositados, e obviamente entregar o cartão com 

senha a mãe do menor. Desta forma e considerando a concordância do 

Ministério Público, sem prescindíveis delongas, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes (Id: 28746084) e, com fundamento no art. 226, 

parágrafo 6º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 

n. 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL RAFAEL VITOR MENDES 

DA CRUZ SANTOS e CAROLINE HEMING MENDES SANTOS; autorizando a 

ré a voltar a utilizar seu nome de solteira, Caroline Heming dos Santos, 

estabeleço que a guarda do filho do casal E.H.M., e o direito de 

convivência do réu, se dê de maneira compartilhada, na forma acordada 

entre as partes e fixo a obrigação alimentícia do genitor no equivalente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, a ser corrigido 

anualmente, de acordo com a atualização do salário mínimo. Por 

consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “B” do Código de Processo Civil. 

Não havendo recurso desta decisão, expeça-se o competente MANDADO 

DE AVERBAÇÃO na certidão de casamento, cuja cópia se encontra 

juntada no documento de Id: 23027543. Após promovam-se as anotações 

e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Ciência ao Ministério 

Público. INTIMEM-SE os patronos das partes, via DJe. Publique-se. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1037835-35.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS REQUERIDO: CAROLINE 

HEMING MENDES SANTOS Vistos. Trata-se de “Ação De Divórcio Litigioso 

c/c Oferecimento De Alimentos E Tutela Provisória De Urgência”, ajuizada 

por RAFAEL VITOR DA CRUZ SANTOS, em desfavor de CAROLINE 

HEMING MENDES SANTOS, na qual, as partes, informaram nos atos que 

efetuaram um acordo (Id: 28746084). Instada a se manifestar sobre o 

acordo, a representante do Ministério Público, emitiu o parecer de Id: 

22828583, não se opondo à sua homologação. Os autos vieram conclusos 

para decisão. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

acima relatado, as partes compareceram em audiência de tentativa de 

conciliação e firmaram acordo, nos seguintes termos: “A) QUANTO AO 

CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS: As partes 

em comum acordo, não tendo mais interesse na convivência matrimonial, 

requerem a decretação do divórcio (conforme art. 226, 6º da Constituição 

Federal e Emenda Constitucional nº 66/2010) requerem ainda a respectiva 

comunicação do cartório de Registro do Casamento quanto a sentença de 
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divórcio e sua averbação (mandado de averbação de divórcio). A cônjuge 

varoa passará a utilizar o nome de solteira, Caroline Heming dos Santos. 

B) DAS DÍVIDAS: O cônjuge varão (Rafael Vitor Mendes da Cruz Santos) 

assumira todas as dívidas constituídas pelo casal, nominadas e descritas 

na presente ação judicial, no CPF do varão e nos CNPJs (CNPJ nº 

26.966.100/0001-60 e CNPJ 33.742.754/001-76) descritos na presente 

ação, quaisquer outras dívidas restam excluídas de sua responsabilidade, 

ora acordada, ficando sobre sua responsabilidade o pagamento e 

quitação de tais haveres, sejam eles judiciais, sejam eles administrativos, 

face este parágrafo. Quaisquer dívidas adquiridas pela cônjuge varoa 

(Caroline Heming Mendes Santos), em seu CPF ou em Empresa CNPJ em 

seu nome, ficam reconhecidas como dívidas pessoais e sobre a 

responsabilidade da varoa, sejam elas constituídas antes ou depois do 

matrimonio que requer o encerramento pelo divórcio. C) DOS BENS: Os 

divorciandos não adquiriram bens imóveis ou bens móveis a serem 

partilhados. Quando a possíveis e eventuais direitos a empresas, os 

acordantes convencionaram não haver créditos, bens, direitos, ações e 

nem participações a serem partilhados, restando desistentes e 

renunciantes a quaisquer direitos empresariais. Restando ajustado que, 

como consignado nos autos, cada cônjuge fica responsável pelo CNPJ em 

seu nome e CPF, seja, para dar baixa na empresa, seja, para 

permanece-la ativa, não configurando direitos empresariais reflexos e, 

muito menos direitos a partilha de ativos e passivos. Empresa Ravit 

Consultoria, CNPJ nº 26.966.100/0001-60, ficará com o cônjuge varão que 

assume todo o ativo e passivo da referida empresa e CNPJ. A Empresa 

Manual dos Empresários, CNPJ nº 32.917.139/0001-90, ficará com a 

cônjuge varoa que assume todo o ativo e passivo da referida Empresa e 

CNPJ. Empresa Elivaldete Mendes da Cruz – ME, CNPJ 

33.742.754/0001-76, reconhecem os divorciandos que não possuem 

direitos societários ou autorais e nem participação na referida empresa e 

CNPJ quanto ao referido divórcio, logo não possuem direito a partilha da 

referida empresa, não podendo no futuro requerer quaisquer tipos de 

direitos oriundos desta Empresa, desistindo e renunciando qualquer direito 

superveniente ou pretérito oriundo deste CNPJ. D) DA GUARDA, 

VISITAÇÃO E ALIMENTOS DO FILHO MENOR: os divorciandos elegem a 

guarda compartilhada como sendo a que neste momento melhor atende os 

interesses do filho menor, restando consignado: A) o domicilio do menor, 

será fixado na casa mãe (Caroline), restando direito a visitação pelo pai 

(Rafael). B) A visitação do filho ao pai será em finais de semana 

alternados, o pai pega o filho no sábado até as 10 da manhã, e o devolve 

no domingo até as 18 horas da tarde, na residência da mãe. C) nas férias 

poderá o menor ficar 50% com cada divorciando. Natal e Ano Novo, 

alternados, no primeiro ano, o natal com o pai e Ano Novo com a mãe, no 

ano seguinte Natal com a mãe e Ano Novo com o pai, bem como 

aniversário do menor alternados, um ano com cada genitor, os 

aniversários dos genitores de preferência com o aniversariante. D) quanto 

aos alimentos do filho menor fica acordado que permanecerá o percentual 

determinado em liminar, bem como requer seja convertido em definitivo o 

percentual de 30% sobre o salário mínimo atualizado anualmente pelo 

Governo, sendo o mesmo depositado na conta da genitora (Caroline) do 

menor, podendo ainda o genitor (Rafael) abrir uma poupança para que os 

alimentos sejam ali depositados, e obviamente entregar o cartão com 

senha a mãe do menor. Desta forma e considerando a concordância do 

Ministério Público, sem prescindíveis delongas, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes (Id: 28746084) e, com fundamento no art. 226, 

parágrafo 6º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 

n. 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL RAFAEL VITOR MENDES 

DA CRUZ SANTOS e CAROLINE HEMING MENDES SANTOS; autorizando a 

ré a voltar a utilizar seu nome de solteira, Caroline Heming dos Santos, 

estabeleço que a guarda do filho do casal E.H.M., e o direito de 

convivência do réu, se dê de maneira compartilhada, na forma acordada 

entre as partes e fixo a obrigação alimentícia do genitor no equivalente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, a ser corrigido 

anualmente, de acordo com a atualização do salário mínimo. Por 

consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “B” do Código de Processo Civil. 

Não havendo recurso desta decisão, expeça-se o competente MANDADO 

DE AVERBAÇÃO na certidão de casamento, cuja cópia se encontra 

juntada no documento de Id: 23027543. Após promovam-se as anotações 

e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Ciência ao Ministério 

Público. INTIMEM-SE os patronos das partes, via DJe. Publique-se. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013049-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELY CRASTO SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CRISTINA OLIVEIRA FREITAS OAB - SP392828 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIO MARZABAL PACHECO JUNIOR (REQUERIDO)

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 Processo: 1013049-87.2020.8.11.0041. Vistos. Em 

complemento a decisão de deferimento das medidas protetivas, determino 

que CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, tendo em vista que a urgência da 

medida. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 20 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.: 614252 Nr: 4698-42.2020.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL B. P. 

ESPÓSITO - OAB:23.778

 Cód. 614252.

Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de MARIO 

CELSO DE JESUS NOGUEIRA, formulado pela Defesa, alegando a 

ausência dos requisitos da prisão cautelar, razão pela qual requereu a 

imediata soltura do representado – fls. 30/72.

Instada a manifestar, a representante do Ministério Público concordou com 

o pedido revogação da custódia preventiva do representado, pugnando 

pela substituição do cárcere pela medida cautelar diversa da prisão de 

monitoração eletrônica, bem como manutenção das medidas protetivas – 

fls. 73/79

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor de MARIO 

CELSO DE JESUS NOGUEIRA às fls. 24/25, em razão da notícia de 

cometimento de delitos de ameaça e estupro, tendo como vítima Jaqueline 

Colleta Pereira Lopes, oportunidade em que foi expedido Mandado de 

Prisão Preventiva nº 733837, sem que, contudo, houvesse até o momento 

a efetiva segregação do representado.

 Analisando detidamente as provas apresentadas, verifico que merece 

acolhimento do pedido de revogação de prisão preventiva apresentado 

pela Defesa do representado, uma vez que conforme delineado no 

parecer ministerial de fls. 73: “averigua-se que na data dos fatos, antes da 

ocorrência, o requerido e a ofendida mantiveram conversa amigável, não 

restando clara a animosidade entre o casal ”.

 Ainda, conforme também bem delineado pela representante do Ministério 

Público, apesar da notícia da prática, em tese, do crime de estupro, no 

laudo pericial nº 1.1.02.2020.002739-01 - fls. 74/79, não restou 

constatada a violência física eventualmente sofrida pela vítima.

Desta forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do autuado, 

REVOGO o DECRETO PREVENTIVO de fls. 24/25, DETERMINANDO a 

IMEDIATA SOLTURA de MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA.

Cópia da presente serve de CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Ademais, considerando a necessidade de se proteger a ofendida, 

MANTENHO as Medidas Protetivas deferidas em seu favor da vítima, e 
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ADVIRTO o representado a cumpri-las, sob pena de novo decreto da 

prisão preventiva.

 Antes da soltura do representado, INTIME-SE imediatamente a 

vítima/ofendida sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 

11.340/06). Em não sendo localizada, proceda-se a imediata soltura do 

representado.

Ainda, a fim de efetivar o cumprimento das medidas protetivas, fixando 

como medida alternativa ao cárcere, sobretudo em razão do histórico de 

violência doméstica envolvendo as partes, DETERMINO a MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA do representado, com entrega de BOTÃO DE PÂNICO para a 

vítima.

 Consigno as seguintes determinações ao representado no período do 

monitoramento eletrônico: Proibição de retirada ou deixar que alguém retire 

a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 03 (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. Em caso de descumprimento, o sistema de 

monitoramento deverá comunicar ao Juízo.

Para tanto, o representado deverá comparecer na Central de 

Monitoramento Eletrônico no próximo dia útil, para fixação da tornozeleira 

eletrônica, enquanto que a vítima também deverá comparecer para retirada 

do botão do pânico.

OFICIE-SE à Central de Monitoramento Eletrônico.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Com o cumprimento, conclusos.

 CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 573807 Nr: 16651-37.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REURY DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON CANDIDO SALINAS 

DA SILVA - OAB:26088/O

 VISTOS.[...].DA PRELIMINAR DA NULIDADE DA DENÚNCIA [...].Portanto, 

não há que se falar na necessidade de exame de corpo de delito, tendo 

em vista que o delito de vias de fato não exige tal prova, motivo pelo qual 

REJEITO a preliminar de nulidade da denúncia.DA PRELIMINAR DA 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA [...].De qualquer sorte, 

entendo que referida questão se confunde com o mérito, de modo que 

POSTERGO a alegação de legítima defesa para o momento da prolação da 

sentença.DO CONCURSO MATERIAL [....].Assim, ainda que os fatos em 

tela tenham sido idênticos, o que não foi, não seria motivo para afastar o 

concurso material, visto que o acusado cometeu a prática de dois delitos, 

mediante mais de uma ação. Logo, a aplicação do concurso material na 

dosimetria da pena no caso concreto, feita pelo Parquet, está correta, 

razão pelo qual INDEFIRO o pedido de afastamento do concurso de crimes, 

disposto no art. 69 do Código Penal.DO AFASTAMENTO DA MEDIDA 

PROTETIVA [...] Desse modo, INDEFIRO o pedido de afastamento da 

medida protetiva, visto que a ação penal em comento não é o meio 

processual adequado. [...] RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na 

forma posta em Juízo, determinando o início da instrução 

processual.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23.07.2020 às 14h00, para a oitiva da vítima e da testemunha, bem como o 

interrogatório do acusado.[...], NOMEIO o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Universidade de Cuiabá – UNIC PANTANAL, para efetuar o 

acompanhamento da vítima. INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima e o 

acusado.INTIMEM-SE a defesa via DJe.Dê ciência ao Ministério Público e 

ao Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídica da Universidade de Cuiabá 

– UNIC PANTANAL.Às providencias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 18 de março de 2020.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 475032 Nr: 14956-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:21852/MT

 VISTOS.

Primeiramente, indefiro o pleito de fls. 102/103, uma vez que a defesa não 

comprovou a alegação de que o réu estava trabalhando no momento que o 

Sr. Oficial de Justiça tentou intimá-lo para audiência de instrução e 

julgamento, sendo que já havia se dirigido ao local para intimá-lo em várias 

diligências.

Após, INTIME-SE via DJE, o advogado Vitor Hugo Da Cruz Santos (OAB nº 

21852/O), para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, as alegações 

finais na forma de memoriais escritos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504262 Nr: 43311-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271

 VISTOS.

Às fls. 117/118, o executado informa a ocorrência de “equívoco” no 

bloqueio de valores em sua conta corrente, requerendo o desbloqueio de 

valores e de sua conta corrente.

 Compulsando detidamente os autos verifico que foi determinado o 

bloqueio de R$ 370,20 (trezentos e setenta reais e vinte centavos) na 

conta corrente do executado (extrato de fls. 93) e, por meio da sentença 

de fls. 109, reconhecido que tal valor, juntamente, com os outros valores 

pagos pelo executado era suficiente para a quitação da dívida executada, 

determinando a adoção das medidas necessárias para a vinculação do 

valor bloqueado a uma subconta do processo e expedição de alvará de 

levantamento de valores.

 A despeito disso, verifica-se por meio do malote digital de fls. 114, que 

não foi efetuada a vinculação por não ter sido gerado a transferência para 

a conta judicial através do Bacenjud, e mesmo com tal informação e sem a 

expedição do alvará de levantamento de valores, o processo foi 

arquivado, levando o executado a acreditar na ocorrência de bloqueio de 

novo valor quando na realidade, o que ocorre é que o valor bloqueado nos 

autos, até a presente data não foi transferido para a conta única do Poder 

Judiciário e muito menos levantado pela exequente.

Feitas essas considerações, visando a efetividade do presente feito e o 

regular desbloqueio da conta corrente do executado, procedi neste ato a 

transferência do valor bloqueado para a conta única do Poder Judiciário 

(extrato anexo).

Cumpra-se o Sr. Gestor Judicial, integralmente a sentença de fls. 109, 

certificando o trânsito em julgado e expedindo o alvar de levantamento de 

valores em favor da exequente, observando os dados bancários 

informados às fls. 104-v.

Somente após a adoção de tais providências, promovam-se as anotações 

e baixas necessárias e o retorno dos autos ao arquivo.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 19 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 510412 Nr: 3116-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JÚNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 85, que informa que transcorreu o 

prazo para apresentação de MEMORIAIS FINAIS pela Defesa, INTIME-SE o 

Advogado do acusado, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se ainda patrocina a defesa do mesmo, apresentando a devida 

manifestação, ou para apresentar o termo de renúncia, regularizando o 

presente feito.

Decorrido o prazo, em caso de renúncia ou inércia do Advogado de 

Defesa, INTIME-SE pessoalmente o réu, para que regularize a 

representação processual, ou para que informe se deseja a nomeação de 

Defensor Público, também no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 524325 Nr: 16314-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDOMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ellen almeida freitas de 

morais - OAB:20281

 Cód. 524325.

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por Daniela de 

Oliveira Morelli da Costa, em face Antonio da Graça da Costa Junior, 

devidamente qualificados (B.O. nº 2018.154235).

Realizada Audiência de Conciliação, na data de 23/07/2019, nos autos de 

cód. 532661, as partes entabulam acordo com relação as questões cíveis 

pendentes, oportunidade em que a requerente se manifestou pela 

manutenção das medidas protetivas deferidas nestes autos por mais seis 

meses – fls. 334/335, sendo que o referido lapso temporal já decorreu – fl. 

336.

Com efeito, entendo que o presente feito deve ser extinto com a 

revogação das medidas protetivas.

Ante ao exposto, REVOGO as medidas protetivas deferidas e JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inc. VIII, do CPC.

Havendo medida protetiva de ‘suspensão de posse de arma de fogo’ e de 

‘proibição temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade comum do casal’, certifique-se 

nos autos e oficie-se ao superior hierárquico do requerido, bem como ao 

Cartório de Registro de Imóveis, informando sobre a revogação da medida 

protetiva.

Ademais, verifico que o pedido da requerente de fls. 324/325 já fora 

atendido, conforme se verifica do teor do Ofício de fl. 328.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE com a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 327667 Nr: 7527-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PIRES DE CAMARGO, ROSINETE DE 

SOUZA, REJANE CATARINA GAYVA, DELSON DE SOUZA, IZETE 

BOTELHO XAVIER, MAMEDES GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6491-B, 

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692, JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, NELSON 

PEDROSO JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.266-B, ROBÉLIA DA SILVA 

MENEZES - OAB:23.212

 Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSUÉ 

PIRES DE CAMARGO, posto que presentes os requisitos para a 

manutenção da prisão cautelar na forma decretada.No mais, cumpra-se a 

decisão de fl. 1624 e aguarde-se a realização da Audiência de Instrução 

designada nos autos para o dia 04/05/2020.INTIME-SE pessoalmente o 

acusado JOSUÉ PIRES DE CAMARGO.INTIME-SE a Defesa do réu JOSUÉ 

PIRES DE CAMARGO – via DJE.Ciência ao Ministério Público.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

 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: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERRES - OAB:4344-A/MT

 Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado ARLI 

RODRIGUES DE AMORIM, posto que presentes os requisitos para a 

manutenção da prisão cautelar na forma decretada.Nesse 

sentido:“HABEAS CORPUS. DELITO DE FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. 

PRISÃO PREVENTIVA. O contexto dos autos autoriza o decreto de prisão, 

na forma em que disposto. Este veio decretado de modo fundamentado, 

como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei 

penal. Ainda, afastada a possibilidade de aplicação de alguma das 

medidas cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/11, diante de sua 

notória insuficiência e inadequação para o delito de que tratam os autos. 

Predicados pessoais favoráveis não constituem obstáculo à manutenção 

da custódia prévia, nem atenta esta contra o princípio constitucional da 

presunção de inocência. Assim, não resta outra alternativa a não ser a 

denegação da ordem, uma vez que o paciente não sofre constrangimento 

ilegal em sua liberdade de locomoção. A decisão vergastada se mostra 

adequada e não enseja alteração, mostrando-se formalmente perfeita. 

(...). Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA”. (TJ/RS, 

Habeas Corpus Criminal, Nº 70083217414, Segunda Câmara Criminal, 

Julgado em: 17-12-2019)Consigno, por oportuno, que caso a Defesa não 

concorde com os termos da presente decisão, poderá levar a questão 

para nova análise em segundo grau de jurisdição. INTIME-SE pessoalmente 

o autuado ARLI RODRIGUES DE AMORIM.INTIME-SE a Defesa – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 614252 Nr: 4698-42.2020.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL B. P. 

ESPÓSITO - OAB:23.778

 Cód. 614252.

Vistos.

Trata-se de Pedido de Produção de Provas, formulado pela Defesa – fls. 

89/91.

Entretanto, não há como analisar o pedido da Defesa de fls. 89/91, posto 

que objetiva a produção de provas em favor do requerido, o que será 

oportunizado ao mesmo em momento oportuno e autos próprios, caso seja 

oferecida denúncia em seu desfavor, após a conclusão do Inquérito 

Policial que apura os fatos e se encontra registrado sob o cód. 617687, 

conforme consulta ao Sistema Apolo.

Ademais, com relação a alegação de que as informações requisitadas 
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ficariam mantidas no setor de segurança por apenas 30 (trinta) dias, 

qualquer manifestação deste Juízo sobre o assunto já seria 

extemporânea, tendo em vista que já decorreu o referido lapso temporal 

inclusive antes da conclusão dos autos a este Gabinete.

Desta forma, declaro PREJUDICADO o pedido de fls. 89/91.

Saliento, por oportuno, que o escopo do presente feito se restringe tão 

somente à análise da questão da liberdade do requerido. Assim, 

aguarde-se o decurso do prazo de 03 (três) meses do monitoramento 

eletrônico constante na decisão de fls. 80/81. Com o decurso do prazo, 

certifique-se e conclusos.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 423371 Nr: 29051-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cíntia Rafaella Lessa Arruda - 

OAB:26.074, FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - OAB:23.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT, HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - 

OAB:18.098

 VISTOS.

Efetuada a pesquisa via Sistema BACENJUD, foi localizado nas contas 

correntes do executado o valor de R$ 236,60 (duzentos e trinta e seis 

reais e sessenta centavos). Em razão do bloqueio de valor, INTIME-SE o 

executado para, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC, comprovar que: “I 

- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Havendo manifestação do executado no prazo acima, retornem-me os 

autos conclusos.

Não havendo manifestação, o que deverá ser certificado, renove-me à 

conclusão, para a conversão da indisponibilidade em penhora via Sistema 

BACENJUD, com a transferência do valor bloqueado à conta única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Em razão da busca de valores ter sido infrutífera para a quitação da 

totalidade da dívida executada, procedi, neste ato busca e penhora de 

veículos em nome do executado via Sistema RENAJUD, sendo localizado 

dois veículos em nome do executado, restando frutífera a penhora, 

conforme detalhamento do referido sistema juntado a frente.

 Desta forma, intime-se o executado (via DJe) da penhora realizada, por 

meio do Sistema RENAJUD, para, querendo, oferecer embargos no prazo 

legal.

Sirva-se o extrato do sistema RENAJUD como auto de penhora.

Não sendo oferecidos embargos, certifique-se e intime-se a exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a localização do veículo, 

para seja procedida a sua avaliação.

Indicado o local em que pode ser localizado o veículo, expeça-se mandado 

de avaliação, a ser cumprido no prazo de 20 (vinte) dias.

 Com a avaliação nos autos, intimem-se as partes para, querendo, sobre 

ela se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 340984 Nr: 728-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, LUCILENE LINS 

FAGUNDES - OAB:14970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT, IVAN EURÍPEDES DA SILVA - OAB:24228, VALDOMIRO 

DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575/B

 VISTOS.

Em razão de ter restado infrutífera a tentativa de bloqueio de valores em 

nome do executado, intime-se a exequente, via DJe, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito para o prosseguimento 

da presente execução.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440622 Nr: 17185-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT.

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 116/118, pedido da defesa para 

devolução do prazo sob a justificativa de que foram devolvidos dois 

mandados de intimação para sanar irregularidades sobre a correta lotação 

do Oficial de Justiça, o que ocasionou a não intimação do patrono.

Nestes termos, constata-se que o Advogado de defesa só soube da 

sentença penal condenatória após o conhecimento da certidão de trânsito 

em julgado datada em 18.02.2020. Além disso, o presente processo 

estava em carga ao Ministério Público entre os dias 09.01.2020 a 

23.01.2020.

Diante do alegado, DEFIRO o pedido da defesa em consideração a justa 

causa apresentada, sendo um evento alheio a sua vontade, suficiente 

para impedir a análise da sentença condenatória de fls. 101/104v, bem 

como a eventual interposição de recurso. Assim, DEVOLVO o prazo 

recursal para interposição do recurso de apelação, nos termos do art. 

593, inciso I do Código de Processo Penal c/c art. 223 e parágrafos do 

Código de Processo Civil.

INTIME-SE o patrono via DJE.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 564737 Nr: 8178-62.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 VISTOS.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

MANOEL PAES DE CAMPOS, pela prática, em tese, do delito previsto no 

art. 129, §9º, do Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em 

desfavor da vítima NAZARINA AUXILIADORA DE PINHO CAMPOS.

A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2019 (fls. 41/41v).

Por sua vez, a defesa do acusado não arguiu nenhuma preliminar, em sua 

resposta à acusação, e informou possuir testemunhas a serem arroladas, 

conforme as (fls. 51).

Conforme infere-se dos autos, não estão presentes nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 397, do Código de Processo Penal, razão 
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pela qual, RATIFICO o recebimento da denúncia ofertada em face de 

MANOEL PAES DE CAMPOS.

Desta feita, DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2020 às 

13h30, para a oitiva da vítima e das testemunhas, bem como para realizar 

o interrogatório do acusado.

Com efeito, a teor do que dispõe o Capítulo IV do Título IV da Lei Maria da 

Penha, o qual trata da Assistência Judiciária à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, dispondo em seu artigo 27, a necessidade 

dela estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais e em 

seu artigo 28, a garantia de acesso aos serviços de Assistência Judiciária 

Gratuita. Assim, NOMEIO o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade 

de Cuiabá – UNIC PANTANAL, para efetuar o acompanhamento da vítima.

 INTIMEM-SE a vítima, o acusado e as testemunhas.

INTIME-SE o patrono do acusado, via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 586661 Nr: 28477-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:OAB/MT 13028

 (...) Desta forma, REVOGO o DECRETO CAUTELAR de fls. 157/158, 

DETERMINANDO a IMEDIATA SOLTURA de WILSON FRITSCHE, brasileiro, 

portador do RG nº 4072183, nascido em 18/10/1963, filho de Frida Amélia 

S. Fritsche e Helmuth Fristche, se por outro motivo não estiver 

preso.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, colocando o 

Autuado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Antes da 

soltura do autuado, INTIME-SE imediatamente a vítima/ofendida sobre o 

conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não 

sendo localizada, proceda-se a imediata soltura do autuado.Ademais, 

considerando a necessidade de se proteger a vítima, MANTENHO as 

MEDIDAS PROTETIVAS outrora deferidas no feito de Cód. 

1020847-36.2019.8.11.0041- PJE em favor da vítima Cherilyn Karine 

Fristsche, e ADVIRTO o Indiciado à cumpri-las, sob pena de novo decreto 

da prisão preventiva.Com o efetivo cumprimento do respectivo Alvará de 

Soltura, em restando entregue a prestação jurisdicional, ARQUIVE-SE o 

feito, com a adoção das formalidades de praxe. Caso contrário, 

conclusos.INTIME-SE pessoalmente o requerido.INTIME-SE a Defesa – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 619290 Nr: 9073-86.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CIRILO, MARTA MORAES ALVES, 

RAFAEL MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/MT

 VISTOS.

 Trata-se de carta precatória para a oitiva da testemunha EDLENA 

MORAES LEDESMA, em ação penal em face do acusado RAFAEL 

MORAES DIAS, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2.º, 

incisos I, III, IV e VI e § 2º-A, do Código Penal, em desfavor da vítima Thais 

Mara Santos Gomes.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 25.06.2020 às 16h.

INTIME-SE, pessoalmente a testemunha arrolada às fls. 15.

INTIME-SE a defesa, via DJE.

Comunique-se o Juízo deprecante sobre a data designada para a oitiva da 

referida testemunha.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 19 de março de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013049-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELY CRASTO SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CRISTINA OLIVEIRA FREITAS OAB - SP392828 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIO MARZABAL PACHECO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1013049-87.2020.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

E MEDIDA PROTETIVA proposta por ROSELY CASTRO SOBRAL 

PACHECO, em face de NIVIO MARZABAL PACHECO JUNIOR, devidamente 

qualificadas. Com efeito, RECEBO a Inicial na forma posta em Juízo. 

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, em cumprimento ao disposto no 

art. 189, inciso II, CPC. DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento 

nos arts. 98 e seguintes do CPC. Em detida análise dos autos, verifico que 

a requerente pleiteia, em sede de tutela provisória de urgência, a fixação 

de alimentos provisórios, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Os 

alimentos em favor de ex-cônjuge têm por fundamento o dever de mútua 

assistência (art. 1.694, caput, e art. 1.724 do Código Civil) e sua fixação 

depende de prova inequívoca das necessidades do requerente e das 

possibilidades da pessoa obrigada (§ 1º do art. 1.694 do Código Civil). 

Com efeito, é consolidada a possibilidade jurídica de fixação liminar de 

alimentos entre ex-cônjuges, desde que comprovado o trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, a fim de que o cônjuge 

alimentado se reestabeleça após o rompimento. No caso dos autos, 

apesar do valor requerido pela autora a título de alimentos provisórios não 

se mostrar suficientemente demonstrado de plano para sua fixação 

conforme pleiteado, restou configurado que a autora logrou parcial êxito 

em comprovar, nesta sede de cognição sumária, o trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, restando configurada, pois, 

a necessidade alimentar temporária da autora até que se reestabeleça no 

mercado de trabalho. Ainda, há que se falar que, conforme conjunto 

probatório inicial apresentado, que o requerido é quem aparentemente 

sempre sustentou o lar, corroborando com o pressuposto possibilidade do 

alimentante em prestar alimentos à sua ex-cônjuge, sem prejuízo de sua 

própria subsistência. Ademais, há que se falar que a obrigação alimentar 

entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, previsto no art. 

1.566, inciso III, do Código Civil, a qual persiste ainda que com a separação 

d o s  c ô n j u g e s ,  s e  c o m p r o v a d o  o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, o que vislumbro, in casu. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE CÔNJUGES. PERSISTÊNCIA 

DAS NECESSIDADES DO VIRAGO. EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. 

REDUÇÃO DA VERBA. PROPRIEDADE. 1. A obrigação alimentar entre os 

cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que 

comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, 

e 1.694 do CCB). 2. No caso, comprovando a ex-mulher suficientemente a 

persistência de suas necessidades, descabida a exoneração, devendo 

ser mantida em seu favor alguma ajuda material do ex-marido, ainda que 

em menor extensão (de 65,4% para 50% do salário mínimo nacional). 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70067508689, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 31/03/2016) Importante salientar que, conforme 

disposto no art. 1.699 do Código Civil, fixados os alimentos, sobrevindo 

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os 

recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, que conforme as 

circunstâncias, poderá exonerar, reduzir ou majorar o encargo. Ante o 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e, sopesando o binômio necessidade/possibilidade no caso em 
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tela, aliados aos pressupostos da razoabilidade e proporcionalidade, não 

dispondo de maiores elementos neste momento de cognição sumária, FIXO 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS para a autora no importe de 01 (um) salário 

mínimo, o que equivale atualmente a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e 

cinco), obrigação esta a ser cumprida pelo requerido, durante o PRAZO 

DETERMINADO de 06 (seis) meses. Por outro lado, das declarações 

apresentadas com a inicial se evidencia, 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 demonstram a 

situação de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata 

intervenção estatal como meio de salvaguardá-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, DEFIRO os pedidos 

da requerente, determinando: Afastamento do agressor do lar, domicílio ou 

local convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Em não 

havendo recurso do requerido, no prazo legal, 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. 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. DESIGNO Audiência de Conciliação 

para o dia 14/07/2020 às 14h30min, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e 

seguintes do CPC. 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. INTIME-SE a parte 

requerente, por meio de seu advogado – via DJE.. Consigno, por oportuno, 

que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da ré à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC, bem como que no ato as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos, conforme previsto no §9º do 

mesmo artigo. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, tendo em vista que a 

urgência da medida. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 20 de 

março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Portaria

PORTARIA N. 01/2020 - GAB

A Doutora TATIANE COLOMBO, Juíza de Direito II da 2ª Vara Esp. De 

Violência Doméstica 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 do juiz II 

da 2ª Vara Esp. De Violência Doméstica 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 do telefone: 65 99628-4587 

(whatsapp) ou através do e-mail: tatiane.colombo@tjmt.nmicrosoft.com 

para o regular agendamento.

Art. 3° 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, bem como informar seu 

usuário Skype, para que a chamada seja feita no dia agendado;

IV - Realizar o agendamento prévio estabelecido no ar t. 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.

§1 º. 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.

§2°. 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.

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

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

movimento.

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

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

próximo, com comunicação ao advogado;

§5°. 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. 4° os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário no período das 14h às 18h.

Art. 5°. Caberá à Assessoria de Gabinete, juntamente com o magistrado, 

controlar a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as 

providências para o adequado funcionamento do sistema.

§1º. Deverá a Assessoria de Gabinete manter registro de todas as 

ligações solicitando agendamento, com identificação dos dados 

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

Art. 6º. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo 

para eventual controle de conteúdo.

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

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art . 8º Esta portaria entra em vigor 20/03/2020.

 Cuiabá/MT., 19 de março de 2020

Tatiane Colombo

Juíza de Direito

 

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 407057 Nr: 11673-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:MT 10789, JORGE JOSE MOTA - OAB:, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ 

- OAB:3.079-A, MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7467

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal, absolver o réu Bruno José Costa Sehettino, 

já qualificado, das imputações contidas na denúncia.Sem custas, ante a 

absolvição do réu.Intime-se a vítima via Edital, haja vista que a mesma 

encontra-se em local incerto e não sabido.Cientifique-se o Ministério 

Público.Intime-se o Advogado do Réu, via DJE.Desnecessária a intimação 

do réu, pois declarado ausente no curso do processo (fl. 138).Com o 

trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos mediante as baixas 

e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 355833 Nr: 17679-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR COELHO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310/MT, LEANDRO ATAIDE PIRES - OAB:18285

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal, absolver o réu Claudiomar Coelho Rosa, já 

qualificado, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código 

Penal em relação a vítima Nair Fortes Coelho.Sem custas, ante a 

absolvição do réu.Cientifique-se o Ministério Público.Intime-se o Advogado 

do Réu, via DJE. Com o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os 

autos mediante as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 473313 Nr: 13222-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANDERSON DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: 01) condenar Joanderson 

da Silva Freire, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, filho de Jorsinei 

Freire e Marli Pereira da Silva Freire, inscrito no RG nº. 1460647-0 SSP/MT 

e CPF nº. 716.933.781-91, nas sanções do artigo 147, caput (duas 

vezes), no artigo 150, caput e artigo 150, §1º, todos c/c o artigo 61, II, 

alínea “f” e artigo 69, todos do Código Penal; e, 02) Afastar a fixação de 

quantum indenizatório, previsto no artigo 91 do Código Penal c/c artigo 

387, IV do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 370908 Nr: 11487-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:19041/E, UNIJURIS - OAB:

 Vistos etc.

Com a finalidade de cumprir com o que determina a Portaria Conjunta n. 

247 de 16/03/2020 expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso com a finalidade de prevenção e contenção do 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus) redesigno audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de julho de 2020, às 16h30min, sendo 

o primeiro dia livre na pauta deste juízo.

Proceda às intimações necessárias, fazendo constar nos mandados que 

a referida audiência será realizada no corredor C (corredor das varas 

cíveis) – Sala 22-B, do Fórum de Cuiabá.

Se houver, requisitem-se as testemunhas Policiais Militares, conforme 

determina o artigo 221, §2º, do Código de Processo Penal.

 Intime a defesa, bem como notifique o Ministério Público.

Cumpram-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 483150 Nr: 22911-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SOUZA 

LIMA - OAB:20581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEDO FERREIRA - OAB:21445/O

 Vistos etc.

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 conciliação, outrora designada 

neste feito, para o dia 18 de maio de 2020, às 15h20min.

Intime-se o requerido, por meio de seu advogado, via DJE, para que tome 

ciência da decisão e se faça presente no dia da audiência designada.

Intime-se a autora, pessoalmente, haja vista que a mesma se encontra 

patrocinada pela Defensoria Pública, para que tome ciência da decisão e 

se faça presente no dia da audiência designada.

Intime-se a Defensoria Pública para que tome ciência da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 618233 Nr: 8167-96.2020.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FFPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com relação ao pedido de busca e apreensão de um jet ski, entendo que a 

parte deve ajuizar ação própria cabível, portanto, deixo de analisar o 

mesmo em razão da via ser inadequada.

 No mais, quanto ao pedido de prisão preventiva, defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fls. 09/10, por consequência, intime-se o patrono da 

Requerente para que comprove nos autos que os áudios contidos no 

CD-ROM de fl. 08 forma enviados após a ciência do Requerido da decisão 

que concedeu as medidas protetivas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 614202 Nr: 4649-98.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Vistos etc.

Em que pese o argumentado pela defesa do acusado Antonio Silva dos 

Santos por meio da petição de fls. 211/218, mantenho a decisão que 

decretou a prisão preventiva (fls. 197/199) por seus próprios 

fundamentos.

Determino que a Secretaria cumpra integralmente a decisão supracitada 
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(fls. 197/199), em especial quanto a anotação do mandado de prisão junto 

ao sistema BNMP 2.0.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 440351 Nr: 16912-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR CARNESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JÚNIOR - OAB:OAB 15462/MT, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - 

OAB:16822

 Vistos etc.

João Vitor Carnese, devidamente qualificado na exordial acusatória, foi 

denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como 

incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Em fls. 100/102 foi realizada audiência de instrução e julgamento onde foi 

ouvida a Vítima e foi declarado ausente o Réu.

 O Ministério Público apresentou suas alegações finais as fls. 105/113.

 Por sua vez, as fls. 115/118 o Advogado do Réu informou seu 

falecimento.

 Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se a existência de cópia da certidão de óbito do réu João Vitor 

Carnese, em anexo a esta decisao. Não obstante a isso, consultei o sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/selos/) 

e verifiquei a autenticidade do referido documento, conforme certidão 

também anexa à presente decisum.

Assim, considerando que o réu faleceu, é de se extinguir o processo, 

declarando-se a extinção da punibilidade do mesmo.

 Ressalta-se que o artigo 61 do Código de Processo Penal autoriza o 

reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade.

Diante do exposto, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado João Vitor Carnese, 

relativamente aos fatos narrados na exordial acusatória.

Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.

Intime-se o advogado do réu (DJE).

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 580986 Nr: 23315-84.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON PEREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - 

OAB:22458/O, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 Vistos etc.

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, cancelo a audiência de instrução e julgamento, outrora 

designada nestes autos.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que manifeste sobre a 

certidão de fl. 90.

Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência.

Após, volvam-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 118820 Nr: 3941-19.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: S. R. N.

CITANDO(A) E INTIMANDO(A): SERGIO RODRIGUES NOGUEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/09/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para apresentar resposta, sob. pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. Vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR E 

PEDIDOS LIMINARES, a favor da infante J. O. A. A. R. N, em desfavor do 

Sr. Sergio Rodrigues Nogueira. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os 

meios para citação e intimação pessoal do requerido, sendo adequada a 

citação e intimação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 16 de março de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 120422 Nr: 5171-96.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. C. da S. N.

CITANDO(A) E INTIMANDO(A): ANTÔNIO CARLOS DA SILVA NANTES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/12/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para apresentar resposta, sob. pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. Vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR E 

PEDIDOS LIMINARES, a favor dos infantes K. A. da C. L, C. A. da C. L, C. 

A. DA C, em desfavor do Sr. Antônio Carlos da Silva Nantes. DESPACHO: 

"... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 

13.509/17), entendo esgotados os meios para citação e intimação pessoal 

do requerido, sendo adequada a citação e intimação por edital, com prazo 

de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 16 de março de 2020.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 117475 Nr: 2864-72.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: G. da S. S.

INTIMANDO(A): GILVANSO DA SILVA SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/07/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
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articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE, através da VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE, em desfavor do Sr. Gilvanso da Silva Santos. DESPACHO: 

"..., intime-se o requerido por edital para tomar conhecimento da sentença 

de fls. 31/32, bem como para que pague a importância devida, com os 

acréscimos legais, no prazo de 10(dez) dias, Afixe-se o edital no local de 

costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC); III - Determino que 

seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital de intimação, 

conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC." Eu, Valéria Larissa 

da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 16 de março de 2020.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013988-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013988-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA DE 

OLIVEIRA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013999-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013999-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ACJ 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DOS SANTOS LIMA POLO 

PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014003-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO PRUDENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014003-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CLAUDIO 

PRUDENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUELEN DIANI LIMA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014006-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRA DOMINGAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014006-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDOMIRA 

DOMINGAS DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014017-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DOMINGOS FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014017-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

DOMINGOS FURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014037-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO LOIO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014037-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INACIO LOIO 

SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014041-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA BARROS DEL BARCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014041-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINA CELIA 

BARROS DEL BARCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOYCE BRAGA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 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: 11/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014046-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014046-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAZARA 

BORGES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014063-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR MOREIRA SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014063-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMAR 

MOREIRA SILVA DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 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: 1013144-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE NEVES DE SOUZA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

1013144-77.2019.8.11.0001 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: MAURICIO 

MARQUES DOMINGUES - SP0175513A , para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014067-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEUDINA DE ANUCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014067-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA LEUDINA 

DE ANUCIACAO 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: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010246-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS PRADO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010246-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007182-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007182-73.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014072-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JESUS BOTELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014072-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA JESUS 

BOTELHO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014075-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BENJAMIN FERREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O 

(ADVOGADO(A))

MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT26579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014075-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFERSON 

BENJAMIN FERREIRA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS, MARCEMILA DOS SANTOS 

PEREIRA REIS POLO PASSIVO: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE 

LEILOES 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: 11/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 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: 1007049-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO FIGUEIREDO ORRIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT13595-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITORIANO ROSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SANTANA VITORIANO OAB - MT20095/O (ADVOGADO(A))

 

1007049-31.2019.8.11.0001 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: FELIPE 

SANTANA VITORIANO - MT20095/O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013370-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1013370-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006513-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA MOREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

1006513-20.2019.8.11.0001 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: JOZAN 

GOMES DE ANDRADE - RJ157025-O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

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)

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 1013965-47.2020.8.11.0001 AUTOR: 

RENATO SERGIO MORAES REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. Quando a petição inicial não 

preencher os requisitos legais ou apresentar defeitos ou irregularidades 

capazes de dificultar julgamento de mérito, deverá ser emendada, 

conforme disposto no artigo 321 do CPC. No presente caso, a parte 

reclamante não instruiu sua petição inicial com número de protocolo 

relativo à solicitação de cancelamento do serviço de televisão por 

assinatura contratado da parte reclamada, tampouco das faturas dos 

últimos 3 meses do serviço e respectivos comprovantes de pagamento, 

documentos esses imprescindíveis para o ajuizamento da ação. Por isso, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, sob pena de indeferimento. Após, renove-se a 

conclusão. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004458-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANT ANA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP 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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004458-96.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANDREIA SANT ANA DE CASTRO REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP 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
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010359-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS JOVINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

DAMARES ELIZA ARAUJO OAB - MT21523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 (REQUERIDO)

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

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: 1010359-11.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: IRIS JOVINA DE ARRUDA REQUERIDO: LUIZ MARIO 

RODRIGUES 70138192120, LUIZ MARIO RODRIGUES Vistos. Processo em 

fase de Citação. I – Diante da justificativa apresentada pela parte 

reclamante, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido realizada, 

aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada a 

tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014714-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELI GARCES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR (REQUERIDO)

PATRICIA LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

HILDA MARLENE SILVESTRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA INACIO DA SILVA OAB - MT27040/O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014714-98.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: NELI GARCES DE OLIVEIRA REQUERIDO: PATRICIA LEMES 

DA SILVA, CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR, ALTERNATIVA 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, HILDA MARLENE SILVESTRE 

Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante da justificativa 

apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data para audiência 

de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido 

realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada 

a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSON DA SILVA CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003826-36.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WALYSON DA SILVA CAETANO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação. I – Diante da justificativa apresentada pela parte 

reclamante, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido realizada, 

aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada a 

tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013999-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 1013999-22.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 

ME REQUERIDO: CLARO 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 era usuária do serviço de telefonia móvel prestado pela parte 

reclamada, tendo solicitado seu cancelamento em fevereiro/17. Sustentou 

que na oportunidade foi emitido boleto para quitação de seus débitos, 

contudo, teve seus dados negativados a pedido da parte reclamada, por 

suposto débito pendente de pagamento antes do cancelamento do 

serviço. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao protocolo de atendimento, 201783471598, e comprovante de 

pagamento (ID 30547432), 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 solicitou o cancelamento do contrato 

firmado entre as partes, tendo efetuado o pagamento do débito existente. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 
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cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008668-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RELINA BARBOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008668-59.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: RELINA BARBOSA DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. No ID 30548744 a parte reclamante postulou 

novamente a reconsideração da decisão prolatada no ID 29983450, que 

concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela 

qual passo ao reexame dos pressupostos constantes no artigo 300 do 

CPC. Em atenção ao referido pleito, indefiro-o e mantenho inalterada a 

decisão prolatada no ID 29983450, visto que não foi apresentado nenhum 

novo documento capaz de modificar o entendimento anteriormente 

exposto. Impõe destacar que, embora a parte reclamante tenha aduzido 

ser pessoa de baixa renda, não impõe, necessariamente, na revisão das 

faturas de energia elétrica emitidas pela parte reclamada. Conforme já 

exposto nos autos, as faturas com vencimento em janeiro/20 e 

fevereiro/20, cobram valores dentro da média consumida pela parte 

reclamante. Intime-se. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014075-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BENJAMIN FERREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O 

(ADVOGADO(A))

MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT26579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014075-46.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JEFERSON BENJAMIN FERREIRA DOS REIS REQUERIDO: 

COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA Vistos. Processo 

em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação 

com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos morais e alegou que possuía débito com a parte reclamada, o qual 

foi quitado, contudo, teve seus dados indevidamente negativados. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus 

dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao comprovante de pagamento (ID 30566265), embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante quitou o débito 

que possuía com a parte reclamada. Observa-se também que o restritivo 

de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida 

de realizar transações comerciais à prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Observa-se também que o 

restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica 

impedida de realizar transações comerciais à prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, 

sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à 

R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência 

financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se 

pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013943-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO PINHO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE OAB - MT25893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1013943-86.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CLARINDO PINHO DE LARA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que era 

usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e que em razão das 

cobranças indevidas recebidas, em março/20 solicitou o cancelamento do 

contrato firmado entre as partes. Sustentou que foi emitida cobrança 

posterior indevida. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata suspensão das cobranças dos meses de março/20 e abril/20, 

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, nota-se que se trata de simples cobrança e, diante da narrativa 

da parte reclamante, não houve pagamento indevido, nem inclusão, ou 

ameaça de inclusão, dos seus dados nos cadastros de proteção do 

crédito, razão pela qual não vislumbro perigo de dano ou risco ao 

resultado útil, já que, aparentemente, não se trata de meio vexatório ou 

ultrajante. Não havendo demonstração do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança contestada nos 

autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018178-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LERIUZA BORGES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE LEAL DE PROENCA OAB - MT19449/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM 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: 1018178-33.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LERIUZA BORGES LEAL REQUERIDO: TIM S/A Vistos. 

Processo em fase de Citação. I – Diante da justificativa apresentada pela 

parte reclamante, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido realizada, 

aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada a 

tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1049147-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MOREIRA LEITE SOARES (REQUERENTE)

LUIZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASAKI OAB - PR45202 (ADVOGADO(A))

GABRIEL NOGUEIRA MIRANDA OAB - PR51352 (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 1049147-08.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ 

SOARES, MARTA MOREIRA LEITE SOARES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LUIZ 

SOARES e MARTA MOREIRA LEITE SOARES ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. Em síntese, alegam que adquiriram passagens aéreas 

com a reclamada para percorrer o trecho entre Cuiabá e Paris (França), 

com conexão em Campinas, a fim de comparecer ao casamento de sua 

filha em Bordeaux (França). Afirmam que o itinerário inicial foi alterado 

quinze dias antes mas aceitaram. No entanto, o voo até Campinas atrasou 

1 hora e o voo de Campinas a Paris atrasou 5 horas, fazendo com que 

perdessem o trem até Bordeaux, previamente programado e comprado. 

Destacam os autores que em nenhum momento receberam assistência e 

como perderam o trem até Bordeaux, foram obrigados a adquirir uma 

passagem aérea, a fim de não perder o casamento. Ao final, postulam 

indenização por danos morais e materiais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.29414264 e arguiu a preliminar 

de ilegitimidade passiva e, em seguida, contestou os pedidos formulados 

na inicial e, em destaque, sustentou a inexistência de dano material e dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.29183590 e 

impugnação à contestação apresentada no ID.29672906. Ilegitimidade 

passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa 

de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica coincidem com as partes desta demanda, tornando-as 

partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito 

da demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Falha 

no transporte aéreo. As companhias de transporte aéreo de passageiro, 

em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica 

desenvolvida, que depende muito das condições climáticas para a sua 

operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) 

horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 
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se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Paris - França) em 09/06/2019 às 

11h45 (ID.25572493). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o 

voo chegou ao destino, dia 09/06/2019 às 18h00, ou seja, com atraso de 

5h15, lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do 

atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura 

conduta ilícita. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

tempo da indisponibilidade do tempo (aproximadamente 5 horas), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$5.000,00 para cada reclamante. Dano material O dano material constitui 

prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do atraso 

na conclusão do voo, no valor de R$3.325,64. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material 

encontra-se devidamente comprovado apenas em relação a multa pela 

alteração da data das passagens de trem, paga em 23/05/2019 ao custo 

de 20€ (vinte euros), ou R$ 90,56 (noventa reais e cinquenta e seis 

centavos. Todavia, em relação os demais gastos comprovados (ID. 

25572494, ID.25572497 e ID.25572499), de passagens aéreas, trem e 

assentos confortáveis, constata-se ainda que não comportam relação 

com dano causado, portanto a parte reclamante não faz jus à indenização 

pelos danos materiais em relação a essas despesas. Por todo o exposto e 

calculando os gastos efetivamente comprovados, a parte reclamante deve 

ser reparada pelo dano material com a quantia de R$ 90,56 (noventa reais 

e cinquenta e seis centavos). Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

5.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (18/12/2019, ID. 27602063) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) 

condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 90,56 (noventa reais e cinquenta e seis centavos) a título de 

danos materiais / repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (16/07/2019, ID.25572497), 

cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013705-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BATISTA PANIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-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):
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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) 

SENTENÇA Autos 1013705-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA 

BATISTA PANIAGO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade na 

análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto a 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém omissão 

tampouco obscuridade, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 

exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 

condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014968-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014968-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1017507-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/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 1017507-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIARA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Processo em 

fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia ELIARA DE OLIVEIRA ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do TAM LINHAS 

AÉREAS S/A. Em síntese, alegou ter adquirido passagens aéreas, para o 

trecho NATAL - Cuiabá, com conexão em Brasília, embarque previsto para 

o dia 14.12.2019. No entanto, o voo contratado restara cancelado e a 

reclamante reacomodada em voo com saída no dia 16/12.2019. Ao final, 

postulou a indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.28398742 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou 

argumentou sobre a manutenção da aeronave e inexistência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.28472785 e 

impugnação à contestação apresentada no ID.28850331. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Alteração do 

contrato por parte da companhia aérea. Nos termos do artigo 229 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso 
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integral do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do 

transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 

da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e 

itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 

horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos 

domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários 

originalmente contratados. A não observância destes limites, o passageiro 

poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do 

valor já pago. Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 

400/2016 da ANAC: Art. 12. As alterações realizadas de forma 

programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário 

originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da 

alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - 

alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) 

minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em 

relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não 

concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro 

compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da 

informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem 

como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de que a 

alteração do horário de embarque foi previamente informada ao 

passageiro. Por isso, vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC) e por ser ele hipossuficiente para a elucidação dos fatos 

controvertidos. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

efetivamente que a alteração do horário do voo não foi previamente 

informada à parte reclamante. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se o tempo de atraso de voo por 

alteração não previamente informada é suficiente para a caracterização 

do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de 

tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
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PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

8.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (03/12/2019, ID. 27843028) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018861-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAMARGO RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018861-70.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MICHELE 

CAMARGO RIBEIRO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). MICHELE CAMARGO RIBEIRO ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do GOL LINHAS AEREAS S/A. Em 

síntese, alegou que adquiriu passagens com milhas aereas de Ida e Volta 

com a parte reclamada saindo de Cuiabá com destino a Porto Alegre, 

sendo, mas ao chegar no aeroporto de Cuiabá não conseguiu embarcar, 

amargando vários prejuízos ao realizar a viagem de carro. Ao final, 

postulou indenização por danos morais e materiais. É a síntese do 

necessário. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.28750020. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

.28799391, e impugnação à contestação apresentada no ID.28833110. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. No show. 

Tempo hábil para embarque. Considerando a necessidade de tempo 

despacho de bagarem e deslocamento entre a entrada do aeroporto até a 

aeronave, o passageiro deverá comparecer no aeroporto com 

antecedência, no horário estabelecido pela companhia aérea ou ausência 

desta informação, no prazo de 30 minutos do horário estabelecido para a 

decolagem para linhas domésticas ou 60 minutos para linhas 

internacionais, conforme estabelecido no artigo 16 da Portaria 

676/2000/GC-5 da ANAC: Art. 16. O passageiro com reserva confirmada 

deverá comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa 

ou: a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de 

passagem, para as linhas domésticas; e b) até 60 (sessenta) minutos 

antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas 

internacionais. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação 

das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, 

o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o 

consumidor não é hipossuficiente para a elucidação dos fatos 

controvertidos, pois poderia utilizar normalmente de prova testemunhal. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO 

DOMÉSTICO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

NO SHOW. CONSUMIDOR QUE DÁ CAUSA AOS TRANSTORNOS, AO NÃO 

COMPARECER PARA EMBARQUE NO HORÁRIO ESTIPULADO PARA VOO 

DOMÉSTICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Relatou a autora que a requerida lhe 

negou o embarque, pois não estava com antecedência mínima necessária 

para realizar o check in. A prova do comparecimento a tempo do 

embarque compete ao consumidor. A parte autora afirmou ter chegado 

apenas 30 minutos antes do voo, com alegação de caso fortuito/força 

maior, pois estava chovendo e vinha de outra cidade, se atrasando devido 

ao trânsito intenso. Por questões óbvias de operacionalidade e 

organização do tráfego aéreo, são estabelecidos prazos mínimos de 

antecedência para realização de check in. Caso não obedecido o prazo de 

antecedência, não se configura ilícita a negativa de embarque. Tampouco 

compete à empresa aérea arcar com prejuízos a que não deu causa. 

Danos materiais e morais não configurados, diante da inexistência de falha 

na prestação do serviço. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006095608, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 29/06/2016). Em análise 

do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não há qualquer prova de que a parte reclamante 

respeitou o horário de chegada antecipada. Desse modo, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que não houve falha na prestação de 

serviço da companhia aérea reclamada, sendo plenamente legítima a sua 

conduta. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os 

pedidos da ação proposta, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 
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projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011582-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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 1011582-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO 

MARCIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. TELEFÔNICA BRASIL 

S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da sentença prolatada, 

com o argumento de que houve obscuridade na análise das telas 

sistêmicas como meio de prova e omissão quanto a fundamentação do 

dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Neste contexto, 

observa-se que o pedido da parte embargante consiste na mudança de 

entendimento exposto na sentença embargada, o que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a 

reforma da decisão e não sanar eventual vício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve 

permanecer inalterada. Omissão. De início, impõe consignar que a omissão 

passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido 

ou fundamentação imprescindível não é examinado. Partindo desta 

premissa e em exame ao teor da sentença embargada, observa-se que 

não assiste razão a parte embargante quanto à omissão apontada. Isto 

porque houve manifestação expressa e explícita quanto ao dano moral e 

seus fundamentos, conforme se observa claramente do julgado. 

Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Em 

diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela embargante em 

outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido que, como a 

sentença embargada evidentemente não contém omissão tampouco 

obscuridade, resta evidenciada a má-fé e o propósito de procrastinar o 

feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, considerando que 

os Embargos de Declaração nestes autos referem-se exatamente a essa 

hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte 

promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 2% do valor da 

causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004641-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA CRESTINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

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 1004641-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUMARA 

CRESTINA DE CARVALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade na 

análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto a 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 
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ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém omissão 

tampouco obscuridade, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 

exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 

condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018822-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMA DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018822-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IRAMA DA 

SILVA SOBRINHO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). IRAMA DA SILVA SOBRINHO ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do GOL LINHAS AEREAS S/A. Em 

síntese, alegou que adquiriu passagens com a parte reclamada usando 

cartão de crédito de terceiro, com itinerário saindo de Cuiabá com destino 

a Recife em 13.09.2019. E que após ter cancelado a viagem com a 

reclamada no dia 10.09.2019, não ter sido reembolsado dos valores pagos 

em sua integralidade. Ao final, postulou a restituição do débito e 

indenização por danos morais. É a síntese do necessário. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.28658001, em 

seguida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID .28791325, e impugnação à contestação 

apresentada no ID.28990008. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição 

inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, 

é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria 

da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Resilição do 

contrato por parte do passageiro. Nos termos do artigo 229 do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral 

do valor já pago somente quando a alteração foi por iniciativa do 

transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 

da ANAC prevê que a comercialização da passagem deverá elucidar 

claramente o percentual do reembolso, garantindo pelo menos uma opção 

com multa que não ultrapasse a 5% e assegurando a integralidade do 

reembolso apenas no caso de alteração por parte do transportador. Esta é 

a exegese extraída da interpretação conjunta dos artigos 3º, 5º, inciso II, 

9º, 12, § 1º da referida resolução: Art. 3º O transportador deverá 

oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em 

que a multa pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% (cinco por 

cento) do valor total dos serviços de transporte aéreo, observado o 

disposto nos arts. 11 e 29, parágrafo único, desta Resolução. Art. 5º No 

processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da 

origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o 

pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as 

seguintes informações ao usuário (...) II - regras de não apresentação 

para o embarque (no-show), remarcação e reembolso, com suas 

eventuais multas; Art. 9º As multas contratuais não poderão ultrapassar o 

valor dos serviços de transporte aéreo Art. 12. As alterações realizadas 

de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e 

itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos 

passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º 

O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e 

reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: 

Isso significa dizer que, dependendo da modalidade de tarifa em que foi 

adquirida a passagem, a alteração por iniciativa do passageiro, pode 

comprometer o direito de reembolso. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA 

DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PAGAMENTO. AQUISIÇÃO CERCA DE SEIS 

MESES ANTES DA DATA DE EMBARQUE, NA MODALIDADE TARIFA 

PROGRAMADA . ALTERAÇÃO DE VOO POR VONTADE DOS 

PASSAGEIROS, CINCO DIAS ANTES DO EMBARQUE. DISPONIBILIDADE 

APENAS NA MODALIDADE TARIFA FLEXÍVEL . COBRANÇAS DE TAXAS 

PELA ALTERAÇÃO DO VOO E DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. LICITUDE. 

INFORMAÇÃO PREVIAMENTE FORNECIDA AO CONSUMIDOR. REGRAS 

LANÇADAS DE FORMA CLARA NOS BILHETES DE EMBARQUE. 

RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA. 

JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDO, MAS POR 

FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007754211, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007754211 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018) Embora este regramento 

possa transparecer abusivo ao consumidor, com fulcro no artigo 49 da Lei 

11.182/2005, isso reflete apenas o regime de liberdade tarifária outorgado 

ao serviço de transporte de passageiro, cabendo às companhias aéreas 

apenas informar sua tabela tarifária à ANAC. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE TAXA 

PARA UTILIZAÇÃO DE POLTRONA COM MAIS ESPAÇO AO PASSAGEIRO. 

"ASSENTO CONFORTO". LICITUDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Ainda que os espaços entre os assentos na classe 

econômica sejam inferiores ao desejado, é certo que, em situações 
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especiais, cabe ao consumidor, se quiser maior conforto e espaço, 

adquirir assentos diferenciados ou em classe superior, sendo legítima a 

cobrança adicional de taxas ou tarifas, o que encontra respaldo no art. 4º 

da Resolução 138/2010 da ANAC . Nos termos do art. 49 da Lei nº 

11.182/2005, "na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o 

regime de liberdade tarifária", por meio do qual as companhias aéreas 

podem determinar suas próprias tarifas, devendo apenas comunicá-las à 

ANAC . A cobrança de adicional próximo a 25% do valor da tarifa não se 

mostra abusiva, já que condizente com o serviço oferecido e de acordo 

com a legislação especial. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099 /95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004549036, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 26/02/2014). Não obstante a liberdade tarifária, nos termos do 

artigo 31 do CDC, as companhias aéreas continuam com o dever de 

oferecer seus serviços com informações corretas, claras e precisas. No 

caso concreto, em análise ao comprovante de compra da passagem, 

juntado pela própria parte reclamante (ID.2662557, fl.13), nota-se que esta 

foi adquirida com a opção de tarifa light, constando, de forma evidente, 

que se trata de passagem não reembolsável. Portanto, diante da liberdade 

tarifária das passagens aéreas e considerando que foram oferecidas 

informações adequadas que possibilitou a fácil identificação da opção de 

não reembolsável à parte reclamante, não se trata de cláusula abusiva e, 

consequentemente, inexiste conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar 

improcedentes os pedidos da ação proposta, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017985-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZA 

MIRALHA PALMA GOMES DE ARRUDA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LUIZA 

MIRALHA PALMA GOMES DE ARRUDA ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do GOL LINHAS AEREAS S/A. Em síntese, 

alegou ter adquirido passagens aéreas, para o trecho Rio de Janeiro - 

Cuiabá, com conexão em São Paulo, embarque previsto para o dia 

24.01.2019. No entanto, o voo contratado restara cancelado e a 

reclamante reacomodada em voo com saída no dia seguinte ao previsto. 

Ao final, postulou a indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação no ID.28306710 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou 

argumentou sobre o trafego aéreo e inexistência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.28571493 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.28841582. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Alteração do contrato por parte da companhia 

aérea. Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o 

passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a 

alteração por foi iniciativa do transportador. Quanto ao reembolso da 

passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em 

especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao 

passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão 

ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos 

internacionais em relação aos horários originalmente contratados. A não 

observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação 

em outro voo ou o reembolso integral do valor já pago. Estas são as 

regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC: Art. 12. 

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em 

especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão 

ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em 

prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de 

partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos 

domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao 

horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o 

horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto 

em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador 

deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas 

à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - 

execução do serviço por outra modalidade de transporte. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há 

qualquer prova de que a alteração do horário de embarque foi previamente 

informada ao passageiro. Por isso, vale lembrar que, no presente caso, o 

ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC) e por ser ele hipossuficiente para a elucidação dos fatos 

controvertidos. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

efetivamente que a alteração do horário do voo não foi previamente 

informada à parte reclamante. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 
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tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se o tempo de atraso de voo por 

alteração não previamente informada é suficiente para a caracterização 

do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de 

tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (24 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (03/12/2019, ID. 27956517) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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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) 

SENTENÇA Autos 1019333-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA PAULA 

DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANA 

PAULA DE ARRUDA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que desconhece o 

crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

29015678 e arguiu a preliminar de ausência de documento essencial à lide. 

No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28853633 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29102303. Preliminar Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento em comento o mesmo é 

suficiente para prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível 

a apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 174,48 (ID 26794914). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas a contestação sem nenhuma prova. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 
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CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26794914, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo e R$ 174,48 (cento e 

setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de e R$ 174,48 

(cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); b. determinar 

que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 

(doze mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. 

condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc ), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LUCIANA GOMES DE 

FREITAS Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018343-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FREIRE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018343-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AMANDA 

FREIRE DE AMORIM REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia AMANDA FREIRE DE AMORIM 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do GOL LINHAS 

AEREAS S/A. Em síntese, adquiriu passagens junto a reclamada para o 

trecho Cuiabá – Belo Horizonte, com conexão em Brasília, e ida em 

23.10.2019. No entanto, após atraso no voo Cuiabá - Brasília, perdeu o 

voo de Brasília - Belo Horizonte, pelo que foi reacomodada em voo 

subsequente no dia seguinte chegando em seu destino final após 12 

horas. Ao final, postulou a indenização por danos morais e materiais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28467789 e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, 

em destaque, sustentou argumentou sobre o trafego aéreo e inexistência 

de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.28622756 

e impugnação à contestação apresentada no ID.28893167. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 
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CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Falha no 

transporte aéreo. As companhias de transporte aéreo de passageiro, em 

razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica 

desenvolvida, que depende muito das condições climáticas para a sua 

operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) 

horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete de IDA da passagem aérea previa a 

chegada da parte reclamante ao destino contratado (Belo Horizonte) em 

23/10/2019 às 22h00 (ID.26515818). Todavia, como reconhecido pela 

parte reclamada, a reclamante foi realocada em outra cia aérea e o voo 

chegou ao destino somente no dia 24/10/2019 ou seja, no dia seguinte, 

lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do atraso 

superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura conduta ilícita. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 
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IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se o tempo de atraso de voo é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. Isto porque, o 

desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

tempo da indisponibilidade do tempo, entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00. Dano material O 

dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo 

de alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material não 

compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de 

prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais 

podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se 

perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). 

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado 

dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do 

atraso na conclusão do voo, no valor R$442,84 e requer que essa 

restituição seja feita em dobro. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se 

devidamente comprovado apenas em relação a reserva de hotel para a 

data 23/10/2019, no valor de R$ 174,22 (cento e setenta e quatro reais e 

vinte e dois centavos). Analisando os gastos, ID. 26515824, ID.26515825, 

ID.26515831, com passagem e alimentação, constata-se que não 

comportam relação com dano causado, portanto a parte reclamante não 

faz jus à indenização pelos danos materiais em relação a essas 

despesas. Por todo o exposto e calculando os gastos efetivamente 

comprovados, a parte reclamante deve ser reparada pelo dano material 

com a quantia de R$ 174,22 (cento e setenta e quatro reais e vinte e dois 

centavos). Repetição de indébito. Conforme preconiza o artigo 876 do 

Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a 

obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação de consumo, a restituição 

deve ser o dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com má-fé 

(artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

pagamento indevido. Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a 

prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à 

existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da 

parte adversa (art. 373 do CPC). No presente caso, nota-se que a parte 

reclamante não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, pois não comprovou que houve 

pagamento além do devido. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

8.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (03/12/2019, ID. 27956517) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) 

condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 174,22 (cento e setenta e quatro reais e vinte e dois 

centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (23/10/2019, ID.26515819), 

cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; c) indeferir a repetição de indébito. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

monetária” disponível no sítio DrCalc.net 
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(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021069-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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 1021069-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

CLEVERSON XAVIER DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia CLEVERSON XAVIER DA SILVA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29117026. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29127168 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29255763. Preliminar Tecnicamente, as 

defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). 

Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 230,50 (ID 27458616). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 29117027, nota-se que a parte reclamada apresentou 

contrato de cartão de crédito, supostamente assinado pela parte 

reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 
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reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude), é devido o pedido 

contraposto. Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID 

29117027, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia 

de R$230,50, referente a inadimplência da fatura de cartão de crédito 

vencida em fevereiro/2019. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$716,13, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.230,50). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.023,05, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.230,50). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedente os pedidos da ação proposta, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, consequentemente: 1) julgar procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada 

a quantia de R$ 230,50 (duzentos e trinta reais e cinquenta centavos) 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento 

da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, 

do Código Civil). 2) diante da improcedência do pleito inicial e da 

procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase 

de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. 3) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$716,13 (setecentos e dezesseis reais e treze centavos), 

a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

publicação desta sentença; 4) Em decorrência da má fé, com fulcro no 

artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte reclamada ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.023,05 (mil e vinte 

e três reais e cinco centavos), como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de freitas Juíza Leiga ---------------------

--------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018176-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018176-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARLI DA 

SILVA NUNES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Processo 

em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia MARLI DA SILVA NUNES ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do GOL LINHAS 

AEREAS S/A. Em síntese, adquiriu passagens junto a reclamada para o 

trecho Cuiabá - Navegantes, ida em 08.11.2019 e volta em 10.11.2019, na 

ida foi impedida de embarcar no voo de conexão (SP-NVT) sob a 

justificativa de lotação do voo, pelo que foi reacomodada em voo 

subsequente no dia seguinte. No voo de retorno, mais uma vez foi 

impedida de embarcar, sob a mesma alegação de lotação, pelo que foi 

reacomodada em voo no mesmo dia – 10.11.2019, porém ao chegar em 

Brasília, destino de onde partiria para Cuiabá, foi informada que novamente 

o voo estaria lotado, sendo então reacomodada em voo do dia seguinte, 
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11.11.2019. Ao final, postulou a indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28460991 e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, 

em destaque, sustentou argumentou sobre o trafego aéreo e inexistência 

de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.28601517 

e impugnação à contestação apresentada no ID.28860809. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Falha no 

transporte aéreo. As companhias de transporte aéreo de passageiro, em 

razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica 

desenvolvida, que depende muito das condições climáticas para a sua 

operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) 

horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete de IDA da passagem aérea previa a 

chegada da parte reclamante ao destino contratado (Navegantes) em 

08/11/2019 às 23h45 (ID.26475253). Todavia, como reconhecido pela 

parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 09/11/2019 às 

11h00. Ainda no voo de Volta, Navegante-Cuiabá a reclamada mais uma 

vez atrasou na conclusão da viagem, a conexão Brasília-DF às 21h10min 

do dia 10/11/2019, e finalizado em Cuiabá-MT às 21h55min do dia 

10/11/2019, teve início no dia 11/11/2019 ou seja, no dia seguinte, lapso 

este superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do atraso superior a 

4 horas, a conduta da parte reclamada configura conduta ilícita. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 
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sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se o tempo de atraso de voo é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. Isto porque, o 

desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

tempo da indisponibilidade do tempo, entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. 

Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e, consequentemente, 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à 

parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais para cada reclamante, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (03/12/2019, 

ID. 27970277) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MARIA CAROLINA PESSATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003846-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

CAROLINA PESSATTI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade na 

análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto a 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém omissão 

tampouco obscuridade, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 

exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 

condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001385-82.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

PEREIRA RIBAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JOSÉ PEREIRA RIBAS ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.30029139 e arguiu as preliminares de inépcia por ausência de 

documentos imprescindíveis. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou 

pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.29794418 e impugnação à contestação apresentada no ID.30397858. 

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 competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante 

(ID.30397858, fls.04), no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no 

ID.30029498 foi efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso 

concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Posto isso, proponho acolher a 

preliminar de incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 
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9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----------------------------------------------

-------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004392-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (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):

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 1004392-82.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

AUXILIADORA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu 

da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 

arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012725-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

VICTOR HUGO SARAIVA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012725-57.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA EXECUTADO: VICTOR HUGO 

SARAIVA SILVA CAMPOS, VANESSA ALVES DA SILVA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. A parte credora desistiu da 

execução informando que a dívida já se encontra paga. Posto isso, 

homologo a desistência manifestada pela parte credora e, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente 

execução. Intimem-se e arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012331-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE FELINTO DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012331-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KARINE 

FELINTO DE SOUZA VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA S/A 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004391-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYANE CHRYSTEFFER CAMPOS DE OLIVEIRA (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 1004391-34.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: RHAYANE CHRYSTEFFER CAMPOS 

DE OLIVEIRA 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: 1014003-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO PRUDENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014003-59.2020.8.11.0001 AUTOR: LUIZ CLAUDIO 

PRUDENCIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 
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implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência 

manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente 

ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intime-se e, em 

seguida, arquive-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: 1013972-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1013972-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA 

APARECIDA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELA 

MARIA JULIO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 

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: 1013979-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINEL ORMOND FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013979-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGUINEL 

ORMOND FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE GOMES 

FERREIRA NETO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 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: 1013981-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN CLEMENTINA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013981-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS YUHITI 

HIROSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE 

ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: KELEN CLEMENTINA 

CONCEICAO 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: 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: 1013991-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013991-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEY DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013995-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013995-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELIO 

FRANCISCO DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA 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: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013996-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013996-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

APARECIDA ALVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014000-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AGUILERA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1014000-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

AGUILERA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA 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: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014019-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014019-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE DE 

RIBAMAR SOARES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014024-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DA SILVA PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014024-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA INES DA 

SILVA PONTES 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: 2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014030-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014030-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HUGO 

LEONARDO SCHMITZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

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: 1013022-30.2020.8.11.0001

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:

ALMERINDA OZANIA MARCOLINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013022-30.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: ALMERINDA 

OZANIA MARCOLINO 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014052-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA (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. 1014052-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014055-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILZA TIBALDE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014055-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONILZA 

TIBALDE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ MAURO 

NASCIMENTO DA COSTA POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA S.A 

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: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014065-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA COELHO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014065-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KENIA CRISTINA 

COELHO DA CRUZ 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: 19/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007262-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON DE OLIVEIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 10:40 . *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: 1014071-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA DA SILVA VALVERDE (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. 1014071-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

CRISTINA DA SILVA VALVERDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014076-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GOMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014076-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

GOMES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

AUGUSTO 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: 19/05/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014894-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA LAURO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012626-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE A PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

FORNEÇA O CNPJ DA EMPRESA CITADA NO PLEITO DO id: 25162087.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014084-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO RICARDO DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014084-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELSO RICARDO 

DE SOUZA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014917-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEITY DANIELE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008778-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DIAS DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAI ALMEIDA COSTA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012881-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)
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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:

JESSICA DA COSTA DIAS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006799-95.2019.8.11.0001

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:

LAIDIARA TIFFANI DA SILVA AMARO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015776-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA LUCIA CAMPOS LEITE (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006232-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANNIE MARTINA MOREIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015825-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA SOARES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CARLOS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013969-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REU)

 

PROCESSO n. 1013969-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

ESTEVES CORREA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

KROMINSKI, FABIANO ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: B2W 

COMPANHIA DIGITAL 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: 08:50 , 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: 1013973-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013973-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFFERSON 

BATISTA DA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

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: 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: 1013976-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIRA APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013976-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOACIRA 

APARECIDA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

FABRICIA ROSA BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 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: 1013992-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE OLIVEIRA ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013992-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JENIFFER DE 

OLIVEIRA ALEXANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013994-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE OLIVEIRA ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013994-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JENIFFER DE 

OLIVEIRA ALEXANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014002-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE ALVES RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014002-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOANICE ALVES 

RODRIGUES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA 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: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014005-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILZA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014005-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENILZA NUNES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014016-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014016-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDES 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELE 

LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 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: 1010668-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010668-32.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- Intime-se a parte 

Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição 

de id. 30414029, requerendo o que entender de direito. II- Decorrido o 

prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021382-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA OLAVARRIA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

RECURSO INOMINADO E PREPARO TEMPESTIVOS. INTIMO A PARTE PARA 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014026-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KHENVIA PALOMMA KAYRA SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014026-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KHENVIA 

PALOMMA KAYRA SOUZA NASCIMENTO 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: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014027-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014027-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA SILVA 

SOARES 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: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 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: 1013969-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013969-84.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA REU: B2W COMPANHIA 

DIGITAL Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentando comprovante atualizado de endereço em seu 

nome ou, se declinado em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado, sob pena de seu indeferimento (art. 

330 do CPC). 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: 1018932-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

RECURSO INOMINADO E PREPARO TEMPESTIVOS. INTIMO A PARTE PARA 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012516-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/11/2019 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012516-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

RECURSO INOMINADO E PREPARO TEMPESTIVOS. INTIMO A PARTE PARA 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017375-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO MENDONCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

RECURSO INOMINADO E PREPARO TEMPESTIVOS. INTIMO A PARTE PARA 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014042-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACINIRA DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014042-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACINIRA DOS 

SANTOS ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013287-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI MARIA NOVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

RECURSO INOMINADO E PREPARO TEMPESTIVOS. INTIMO A PARTE PARA 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014047-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DOS REIS 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)

 

PROCESSO n. 1014047-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIEL DOS 

REIS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE 
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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: 07/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011979-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEDROSA RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO INOMINADO É TEMPESTIVO. PARTE 

REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. (ID 30412926) INTIMO 

A PARTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014016-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014016-58.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Visto. I - Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando termo de 

confissão de dívida contraído pelo titular da unidade consumidora junto à 

Reclamada, conforme mencionado na exordial, sob pena de indeferimento 

da antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014053-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DA SILVA PIMENTA OAB - MT25870/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014053-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIA REGINA 

LEITE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE DA SILVA 

PIMENTA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014059-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDINEI 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. 1014059-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

MORENO MISAEL DE OLIVEIRA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014074-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE FARIA (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. 1014074-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

PEREIRA DE FARIA 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: 

07/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014078-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014078-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA DA SILVA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO FELIPE OLIVEIRA 

DO CARMO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014080-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEM FERNANDA PEROSA ZANIN (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. 1014080-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELLEM 

FERNANDA PEROSA ZANIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 
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DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014094-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL JHON DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014094-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHAEL JHON 

DE OLIVEIRA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014095-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014095-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

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: 1013976-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIRA APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013976-76.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOACIRA APARECIDA DE CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 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 no laudo do INMETRO juntado pela 

Reclamante (id. 30542262), consta que o medidor não demonstra qualquer 

indício de defeito técnico, sendo a comparação com os meses anteriores 

insuficiente para, em análise sumária, identificar ilegalidade da Reclamada, 

restando 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: 1013973-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013973-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEFFERSON BATISTA DA LUZ REQUERIDO: BB 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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. Em análise sumária não é possível averiguar a falha da 

prestação de serviço, uma vez que se trata de informações unilaterais 

sendo imprescindível a oitiva do Reclamado. Desse modo, nessa fase 

inicial, descabe a devolução dos valores pagos a título de danos materiais 

em razão de eventual ato ilícito realizado pela Reclamada, devendo-se 

aguardar a instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013964-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013964-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENAN ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrado a 

aquisição do aparelho com apresentação da nota fiscal, o boletim de 

ocorrência de furto e na prova (ainda que mínima), oportunizada pela parte 

Autora indicando os respectivos protocolos de ligações pelos quais 

solicitou o bloqueio do celular devido à ocorrência de crime. O justificado 

receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de 

possibilitar o acesso de terceiro ao aparelho que não se encontra mais na 

posse do Reclamante. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo, promova o bloqueio do aparelho celular 

(IMEI: 353081100271074), objeto desta reclamação, 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 
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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: 1014078-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014078-98.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANA DA SILVA GONCALVES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da demanda ressai 

das alegações da parte Reclamante de que a Empresa Reclamada realizou 

inspeção irregular em sua UC- 6/298011-8, com fixação de recuperação 

de consumo no valor de R$ 3.151,78 (três mil, cento e cinquenta e um 

reais setenta e oito centavos), no período de 02/2019 a 07/2019 (6 

meses). A parte Reclamante teve acesso à informação sobre a inspeção 

realizada, conforme cópia da “Carta ao Cliente”, vinda com a inicial. E mais, 

reclama também sobre as faturas posteriores à referida inspeção. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final se justifica em relação à 

possível suspensão do fornecimento do serviço em relação à fatura de 

recuperação de consumo, bem como, a cobrança da fatura de 

recuperação de consumo, enquanto se discute a regularidade da 

inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 414/2010-ANEEL). Por 

fim, considerando que a discussão trata de possível “defeito” do relógio 

medidor, com discussão sobre faturas posteriores à inspeção realizada, 

necessária a sua troca. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança 

das faturas de recuperação de consumo trazida com a inicial; b) não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pelas 

faturas aqui discutidas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) 

dias; c) a não suspensão do serviço em razão das faturas aqui discutida 

e, se ocorrida, o seu restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final de 

semana e feriado); d) a substituição do relógio medidor na Unidade 

Consumidora nº 6/298011-8, no dia 31/03/2020, entre 8 às 12 horas, por 

outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro 

nos autos e encaminhamento das faturas ao usuário para pagamento. Tão 

logo atendido este item, deverá ser comunicado nos autos; e, e) apresente 

nos autos cópia das 3 (três) faturas de consumo emitidas após o 

cumprimento do item “d”. Depois de apresentadas as faturas, querendo, 

manifeste a parte Reclamante, 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. Ainda, antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014094-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL JHON DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014094-52.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MICHAEL JHON DE OLIVEIRA PEREIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida onde demonstra a parte Reclamante que é locatária do imóvel onde 

instalada a UC nº 6/2634089-3 (rua Antônio Antero Paes de Barros, 102, 

Santa Izabel, Cuiabá-MT), cep: 78035-010), o contrato de locação com o 

proprietário (Lucia Maria Reis), a necessidade de transferência de 

titularidade, a existência de dívida em nome do anterior locatário (Flavia 

Fernandes Prado), bem como, a resistência da Empresa Reclamada no 

pleito. O justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se 

pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao serviço essencial, 

estando o débito, aparentemente, em nome de terceiro. Isto posto, com 

fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à Empresa Reclamada: a) promova a transferência de 

titularidade da UC nº 6/2634089-3, conforme contrato de locação 

apresentado; e, b) restabeleça o serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final de 

semana e feriado) Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. 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 Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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 DECISÃO Processo: 1012701-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA BERNADETE DA SILVA MARRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento da demanda é o alto consumo nas faturas dos meses de 

outubro/2019, no valor de R$ 376,33 (trezentos e setenta e seis reais e 

trinta e três centavos); novembro/2019, no valor de R$ 425,13 

(quatrocentos e vinte e cinco reais e treze centavos); dezembro/2019, no 

valor de R$ 613,40 (seiscentos e treze reais e quarenta centavos); 

janeiro/2020, no valor de R$ 450,21 (quatrocentos e cinquenta reais e 

vinte e um centavos); fevereiro/2020, no valor de R$ 359,48 (trezentos e 

cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos); e, março/2020, no 

valor de R$ 343,17 (trezentos e quarenta e três reais e dezessete 

centavos). Inexiste outra prova indicada que sustente a ocorrência de 

defeito ou erro na leitura, além da média de consumo sustentada. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de limitar o acesso da parte Reclamante ao serviço essencial, bem como, 

o possível registro negativador decorrente do não pagamento. Registro 

que as datas de leitura e vencimento das faturas estão em consonância 

com a Resolução nº 414, da ANEEL. Isto posto, com fundamento no art. 
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84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspensão das faturas dos meses de outubro/2019, no valor de R$ 

376,33 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos); 

novembro/2019, no valor de R$ 425,13 (quatrocentos e vinte e cinco reais 

e treze centavos); dezembro/2019, no valor de R$ 613,40 (seiscentos e 

treze reais e quarenta centavos); janeiro/2020, no valor de R$ 450,21 

(quatrocentos e cinquenta reais e vinte e um centavos); fevereiro/2020, 

no valor de R$ 359,48 (trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e 

oito centavos); e, março/2020, no valor de R$ 343,17 (trezentos e 

quarenta e três reais e dezessete centavos); b) não inclusão do nome da 

parte Reclamante no cadastro negativador pelas faturas aqui 

contempladas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; c) 

a não suspensão do serviço em razão das faturas aqui discutidas e, se já 

ocorrido, o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final de semana e 

feriado); d) a substituição do relógio medidor na Unidade Consumidora nº 

6/9089895-8, no dia 30/03/2020, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho 

aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro nos autos; e) 

emita as faturas seguintes conforme leitura e encaminhe para pagamento 

pelo consumidor; e, f) apresente nos autos, cópia das 3 (três) faturas de 

consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. Fixo multa simples em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Depois de apresentadas as cópias das faturas emitidas e 

encaminhadas para pagamento (“d” e “e”), querendo, manifeste a parte 

Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013977-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CRISTINA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1013977-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REJANE 

CRISTINA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 

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: 1013983-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013983-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO DE ALMEIDA FERREIRA 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: 

05/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013984-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(TESTEMUNHA)

JONILSON ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1013984-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALECIANE 

CRISTINA SANCHES POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 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: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013993-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013993-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ANDREA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014004-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CASTORINA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014004-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELICA 

CASTORINA DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA 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: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014015-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NOLETO LIMA COELHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014015-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

NOLETO LIMA COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014029-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO SERGIO SANT ANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014029-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRACIANO 

SERGIO SANT ANA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014040-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEA ALVES NEVES (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. 1014040-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEA ALVES 

NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014043-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEBETE MARTINS GOMES (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. 1014043-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEBETE 

MARTINS GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014051-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEDROSO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014051-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA 

PEDROSO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014520-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013795-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DE SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020567-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014073-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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OTILIO RODRIGUES DE AMORIM FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014073-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OTILIO 

RODRIGUES DE AMORIM FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

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: 1010932-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE MOCELIM MAFACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI OAB - MT15421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013951-63.2020.8.11.0001

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:

MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013951-63.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

CHAPADA DAS DUNAS EXECUTADO(A): MRV PRIME PROJETO MT H 

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, 20 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019966-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTINI DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO OAB - MT24216/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PRODEXO TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Diante do AR. negativo de id. 28278637, intime-se a parte autora 

para, no prazo de cinco dias, informar o endereço atualizado da 

reclamada PRODEXO TELECOMUNICACOES EIRELI - ME, sob pena de 

extinção por desistência em relação à esta. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014148-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA MARIA DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT17623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014148-52.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: DILZA MARIA DE CARVALHO REQUERIDO: OI S.A, VIVO 

S.A. Vistos, A fim de entregar a efetiva jurisdição ao presente caso, 

converto o julgamento em diligência para que a parte Autora informe se 

houve ou não o integral cumprimento da obrigação de fazer, objeto dos 

autos. Anoto para tanto o prazo de cinco dias. Após, com ou sem 

cumprimento, retorne o processo concluso para julgamento. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013975-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS OAB - MT28011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013975-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS 

REQUERIDO: CLARO S.A., SERASA S.A. Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos extrato de 

pagamento, obtido junto ao sítio eletrônico da reclamada, no qual resta 

indicado os valores cobrados e bem assim a situação dos pagamentos. 

Determino ainda que colacione aos autos documento que comprove a 

titularidade do terminal telefônico cujo restabelecimento do serviço 

pretende alcançar. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013441-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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PROCESSO: 1013441-50.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: CLEBIO DA 

CONCEICAO SILVA RECLAMADO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 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, 20 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014093-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014093-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

RODRIGUES RAMOS 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: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

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: 1013823-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013823-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ALCANTARA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, O pedido de dilação de prazo formulado pela parte 

recorrente no petitório de Id. nº 30457309 resta prejudicado porquanto a 

suspensão dos prazos já se estabeleceu pela edição e publicação da 

Portaria Conjunta nº 249/2020 do TJMT. Aguarde-se o decurso do prazo 

ou a manifestação da parte, vindo-me na sequência conclusos para 

deliberar. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014097-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014097-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JULIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO PEREIRA DOS 

SANTOS, MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO POLO 

PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014098-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014098-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALQUIRIA 

SOUZA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014100-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014100-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALMIR 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 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: 1020152-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE PIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Em que pese ao pedido de retirada da anotação do processo junto 

ao SERASA, verifico que não houve qualquer determinação para inclusão 

dos dados da parte devedora nos cadastros de proteção ao crédito, de 

modo que resta prejudicado o pleito de id. 30058363. Intime-se. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013960-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013960-25.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – O 

pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança 

levada a efeito pela reclamada em razão de débito que sustenta existir em 

desfavor da parte reclamante pelo fato de que a sua Unidade 

Consumidora estaria registrando quantidade inferior àquela efetivamente 

consumida deve ser deferido. Para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Exame perfunctório da 

documentação acostada com a peça inicial permite constatar que pretende 

a reclamada receber valor que indica como sendo a diferença de 

consumo, porquanto em vistoria realizada no aparelho de medição, 

segundo indica a fatura carreada aos autos, há o débito no valor de 

R$1.655,39 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove 

centavos), constituído pelas faturas no valor de R$800,80 (oitocentos 

reais e oitenta centavos) e outra no valor de R$854,59 (oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), ambas com 

vencimento em data de 30/setembro/2019. A par disso, é cediço que 

vistorias levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, 

sem a presença da parte interessada e a revelia de órgãos administrativos 

isentos, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária 

imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de 

faturas cujos valores não há como serem impugnados. Se de um lado há 

em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de 

adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro 

deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o 

procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo 

situação irregular na determinada unidade consumidora. De fato, a 

providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro 

a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se 

teria havido “engenho e arte” do consumidor. Contudo, a vista da situação 

posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser 

prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária 

requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso 

no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis 

que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria 

natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento 

de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 

10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz 

deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, 

mostra-se impositivo o deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

para (1º) SUSPENDER a exigibilidade do débito apontado pela requerida em 

desfavor da parte requerente no montante de R$1.655,39 (um mil, 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), constituído 

pelas faturas no valor de R$800,80 (oitocentos reais e oitenta centavos) e 

outra no valor de R$854,59 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), ambas com vencimento em data de 

30/setembro/2019; (2º) que SE ABSTENHA de promover a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 6/221122-5; e (3º) que SE 

ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do titular/responsável pela 

UC nº 6/221122-5 nos cadastros de proteção ao crédito. Intime-se, 

pessoalmente, a parte reclamante para dar integral cumprimento à 

presente decisão. Para caso de recalcitrância fixo multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais) com reversão à reclamante. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. Registre-se que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de manter a regularidade dos pagamentos das demais faturas 

relativas ao consumo de energia elétrica em sua UC. II – Já designada 

sessão de conciliação, intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006416-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELY FERNANDES DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006416-83.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCELY FERNANDES DELGADO REQUERIDO: 

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

Peticiona a parte reclamada postulando a intimação da parte reclamante 

para juntar aos autos fatura de energia elétrica de seu endereço indicado 

na inicial, bem assim prova do pagamento relativo aos últimos 12 meses, 

sob pena de presumir a legitimidade do débito apontado em face da 

reclamante. O pleito vai indeferido. Com efeito, conforme se evola da 

petição inicial a parte reclamante traz alegação de fato negativo, isto é, de 

que não possui relação jurídica com a parte reclamada. Tal fato não pode 

ser interpretado como que não utiliza dos serviços da reclamada, vez que 

desnecessário aduzir que o contrato, e de conseguinte a titularidade da 

UC se limita a uma pessoa, ainda que inúmeras outras residam no imóvel 

atendido por aquela UC. Neste contesto, aduzindo a parte reclamante que 

não possui mencionada relação jurídica, diga-se, contrato com a 

reclamada, inexiste fundamento para se determinar a juntada do referido 

documento. Incumbe, pois, à reclamada, quer por tratar-se de fornecedor 

nos termos do CDC, quer pelo fato de que para si os fatos a serem 

provados, diversamente do que é para a parte reclamante, se caracteriza 

em fato positivo. Isto é, havendo a prova de que existe ou ao menos que 

existia a relação jurídica e de conseguinte o débito na época indicada no 

documento, rui por completa a alegação vertida na inicial. Todavia, o só 

fato da parte reclamante juntar fatura de energia em nome de terceiro 

(titular da UC), referente ao local onde reside, tanto existindo como 

inexistindo débitos, não autoriza a parte reclamada a realizar a inscrição 

em nome da reclamante, frise-se, se demonstrada a inexistência da 

relação que autorize a mencionada conduta. Posto isso, tratando-se a 

pretensão da parte reclamante de produção de prova absolutamente 

desnecessária para o deslinde da demanda, indefiro o pedido. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014057-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE MARTINS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDROSERV - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014057-25.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: EMILENE 

MARTINS RODRIGUES RECLAMADO(A): VIDROSERV - COMERCIO DE 

VIDROS LTDA - ME DECISÃO Vistos, I- Cuida-se de ação de execução 

fundada em título extrajudicial. II- Conforme se colhe dos autos a parte 

reclamada está localizada 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 local onde o réu exerça atividades profissionais. Nesse 

enfoque, é imperioso reconhecer a incompetência deste Juizado, 

porquanto a sede da empresa reclamada está situada em comarca 

diversa. Nesse sentido, a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

DUPLICATAS. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA EMPRESA DEVEDORA. REGRA 

PREVISTA NO ART. 4º, I, DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA QUE EXTINGUIU 

O FEITO CORRETA. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. Em se 

tratando de ação de cobrança oriunda de relação comercial, é competente 

o foro Da sede da empresa ré, nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei n. 
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9.099/95. No caso, tem-se que a empresa ré tem sede em Cariacica, no 

Estado do Espírito Santo, conforme se vê na qualificação efetivada pelo 

próprio autor na inicial (fl. 03). Correta a decisão que declarou a 

incompetência relativa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso 

Cível Nº 71005382163, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 29/07/2015) 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, 20 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004821-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI GARDENS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO PIRES DE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Diante da informação trazida pela parte Exequente, consistente 

numa missiva encaminhada pela Construtora/Incorporadora à ora 

Executada, tendo por fito que essa proceda à transferência definitiva do 

imóvel para seu nome, o que permite e autoriza inferir que o bem já tenha 

sido quitado, defiro o pedido de penhora. Expeça-se mandado de penhora 

e avaliação. Nomeio a parte Executada fiel depositário, o qual deverá 

assinar o termo de compromisso. Intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do art. 844 do CPC, incumbe ao 

exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente 

para conhecimento de terceiros. Após, designe-se audiência de 

conciliação (Lei 9.099/95, 53, §1º). Intimem-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011999-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSO ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011999-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIRSO ALVES BARRETO REU: TOLEDO PIZA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO I- Cuida-se de “RECLAMATÓRIA COM 

PEDIDO DE LIMINAR” formulada por Jairso Alves Barreto em desfavor de 

Toledo Piza Advogados Associados e BV Financeira, na qual pretende a 

concessão de tutela de urgência para o fim de determinar às reclamadas 

que se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança em face do 

reclamante, bem assim, através de ligações/mensagens junto aos 

terminais telefônicos nº (65)99660-5242 e (65)99972-2980. O pedido de 

concessão da tutela de urgência vai parcialmente acolhido. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame os requisitos coexistem. Os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito alegado decorrem da afirmação 

realizada na inicial na qual a parte sustenta estar recebendo ligações de 

cobranças por parte da reclamada, nada obstante o reclamante negue 

haver débito a ser adimplido junto às reclamadas. Ademais a parte 

reclamante sustenta estar recebendo ligações de maneira insistente e que 

se apontam inconvenientes, dada a inexistência de fundamento para a 

existência de tais cobranças. De outro tanto, é de se verificar que a norma 

legal presente no art. 42 do CDC dispõe que na realização de cobranças 

de débitos, o consumidor não será exposto a ridículo, não será submetido 

à constrangimento de qualquer espécie ou ameaçado. O perigo de dano 

decorre em desfavor da parte reclamante, porquanto por mais célere que 

possa ser o trâmite processual, necessariamente haverá a manutenção 

das insistentes e inconvenientes formas de contato da reclamada 

cobrando valor cuja legitimidade é contestada pela parte promovente. De 

outro tanto, verifico diante dos documentos juntados no petitório de Id. nº 

30529978 que apenas um dos terminais telefônicos indicados na inicial é 

de titularidade da parte promovente, sendo o segundo de titularidade de 

seu advogado. Tal circunstância afasta a legitimidade da parte reclamante 

para postular em juízo, quer para que as reclamadas se abstenham de 

encaminhar mensagens ou ligações, quer para caracterização de dano 

moral, porquanto tal fato, ainda que decorre de débito supostamente em 

nome do reclamante, a conduta das reclamadas se dá em face de terceira 

pessoa que não o reclamante. Por tais razões é que DEFIRO, em parte, a 

concessão da tutela de urgência para o fim de DETERMINAR às 

reclamadas que SE ABSTENHAM, imediatamente, de realizar ligações 

telefônicas e/ou envio de mensagens via SMS/Whatsapp ao terminal 

telefônico nº (65)99660-5242 de titularidade da parte reclamante. Fixo, na 

hipótese de descumprimento a medida, multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais). Deixo de acolher o pleito para que as reclamadas 

apresentem a lista de todas as ligações realizadas aos terminais 

indicados, porquanto acerca de tal prova a parte reclamante já trouxe aos 

autos a existência do fato, sobre o qual não remanesce dúvida diante das 

gravações apresentadas. Posto isso, INDEFIRO o pedido para que seja 

determinado às reclamadas que juntem todas ligações realizadas aos 

terminais enumerados na inicial.. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006991-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON CORDEIRO PANTALEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1006991-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUDSON CORDEIRO PANTALEAO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” formulada por 

Judson Cordeiro Pantaleão em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia Elétrica S/A, na qual postula em sede de tutela de 

urgência que seja determinado à parte reclamada que efetue a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 6/276821-6, bem assim 

que se abstenha de inscrever os dados da parte promovente em 

cadastros de proteção ao crédito em razão da mencionada UC. II- No que 

toca ao pedido de suspensão do serviço referente à UC nº 6/276821-6, 

tenho que tal pedido não pode ser novamente apreciado nesta demanda, 

porquanto tal pedido se constitui em causa de pedir nos autos nº 

8027293-56.2019.811.0001, em trâmite no Segundo Juizado Especial Cível 

da Capital. Ocorre que aquela demanda ainda encontra-se em trâmite 

naquele juízo, tendo havido o deferimento da tutela de urgência para 

suspender o serviço na mencionada UC e por ocasião da sentença a sua 

confirmação. Ainda que não tenha aquela sentença transitado em julgado, 

tal fato não autoriza a parte promovente para iniciar nova demanda 
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pretendendo medida já postulada e alcançada naquele juízo. Vale dizer, a 

pretensão de suspensão do fornecimento de energia junto à UC nº 

6/276821-6 deve ser formulada nos autos nº 8027293-56.2019.811.0001, 

porquanto lá fora dirigido o referido pedido. Destarte é que se impõe 

reconhecer, especificamente acerca desse pedido, a caracterização do 

instituto jurídico da litispendência, fato que conduz ao NÃO RECEBIMENTO 

da demanda no que se refere à pretensão de desligamento/suspensão do 

serviço junto à UC nº 6/276821-6. III- Verifico, de outro tanto, que a 

demanda não se restringe ao mencionado pedido, de modo que não há a 

possibilidade de extinção do feito, porquanto o não recebimento se dá 

exclusivamente a um dos pedidos dirigidos. Posto isso, RECEBO a inicial 

no que toca aos demais pedidos ventilados na inicial, eis que divergem 

daqueles formulados nos autos 8027293-56.2019.811.0001 em trâmite no 

Segundo Juizado Especial Cível e passo a apreciar o pedido liminar 

formulado. O pedido que busca a determinação de obrigação de não fazer 

à reclamada em face da parte reclamante deve ser acolhido. 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. A suspensão das cobranças 

deve se impor pelas informações anunciadas nos autos que se 

complementam pelas informações constantes dos autos nº 

8027293-56.2019.811.0001. Ainda que não conste com trânsito em 

julgado, a análise das provas verificada naquele feito primitivo, permite 

inferir maior probabilidade do direito alegado pela parte, isto é, de que não 

solicitou o funcionamento da UC nº 6/276821-6. De outro tanto, não se 

pode permitir a manutenção de cobranças que decorrem em desfavor da 

parte reclamante, porquanto até que se chegue a termo a presente 

demanda, por mais célere que possa ser o trâmite processual, estará a 

parte reclamante ameaçada pelos efeitos da mora, dentre os quais, a 

inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito e 

consequente negativa de crédito. Tais circunstâncias apontam no sentido 

de que o deferimento é medida que deve se impor frente aos elementos de 

prova até então produzidos. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência 

formulada e determino a SUSPENSÃO das cobranças das faturas 

enumeradas na petição inicia, quais sejam, aquelas referentes aos meses 

de junho, julho, agosto, setembro e outubro/2019, bem assim que SE 

ABSTENHA de promover a inclusão dos dados da parte reclamante em 

cadastros de proteção ao crédito. Determino seja a parte reclamada 

intimada pessoalmente para o fim de promover a baixa das inscrições já 

realizadas junto ao SERASA, no valor de R$33,58 (trinta e três reais e 

cinquenta e oito centavos), com data de vencimento no dia 11/agosto/2019 

e uma segunda anotação no valor de R$33,70 (trinta e três reais e setenta 

centavos), com data de vencimento no dia 11/setembro/2019; ambas com 

inclusão em data de 11/outubro/2019. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias. 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 

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. IV- Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se a parte reclamada, observando que o pedido de 

desligamento/suspensão do funcionamento da UC nº 6/276821-6 não fora 

recebido neste feito, porquanto já integra pedido aviado em outra 

demanda. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005497-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SALOMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005497-94.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE SALOMAO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Indefiro o pedido 

formulado pela parte reclamada. Com efeito, se a parte nega a existência 

de relação contratual não se pode esperar que ele junte aos autos prova 

da relação, como pretende a parte reclamada. Tal ônus recai sobre a 

reclamada, a quem pretendendo desconstituir a negativa apresentada pela 

parte reclamada, isto é, de que não possui débitos por não possuir relação 

jurídica. Trata-se do mais básico dos ensinamentos processuais, não há 

como produzir prova de fato negativo. Exemplifico, dada as reiteradas 

petições neste sentido formuladas, não há como exigir prova de fato 

negativo, a doutrina denomina de prova diabólica. Eis que ao negar o fato 

não soa possível comprová-lo, competindo nesta hipótese a prova a quem 

sustente situação contrária, porquanto nesta hipótese o fato será positivo. 

Acrescente-se que o fato da parte negar relação jurídica não se confunde 

com a negativa de utilização do serviço. Não é de se esperar que a parte 

reclamante viva sem a prestação de serviço de fornecimento de energia 

elétrica, todavia, ao que a própria parte sustenta, não é ela parte na 

relação com a reclamada, de modo que não poderia dela, nesta hipótese, 

ser cobrado qualquer valor. Acrescente-se, finalmente, que petições 

como a presente que nenhuma relação guardam com a demanda, não só 

atrasam o próprio andamento do feito, com implicam em perda de tempo útil 

para análise de outras inúmeras demandas que aportam ao Judiciário, 

contribuindo de modo negativo para a melhor entrega da prestação 

jurisdicional. Posto isso, INDEFIRO por completo o petitório de Id. nº 

30568328. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014097-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014097-07.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA JULIA DA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A I- Cuida-se de 

“AÇÃO DE DANOS MORAIS – CORTE INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE 

CONTA DE ÁGUA EM ABERTO” formulada por Maria Júlia da Silva em 

desfavor de Águas Cuiabá S/A, na qual pretende a parte reclamante a 

concessão da tutela de urgência para o fim de restabelecer o 

fornecimento de água junto à matrícula nº 44418-9. Defiro a concessão da 

medida. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos por meio do histórico de contas extraído do próprio sítio eletrônico 

da reclamada inexistem débitos que fundamentem a suspensão do serviço 

de fornecimento de água à matrícula, objeto da demanda, instalada na 

residência da reclamante. Vale ainda observar a caracterização do 

serviço de fornecimento de água como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Acrescente-se ainda o 

fato de encontrar-se a população com recomendação pelos órgãos de 

saúde (Mundial, Estadual e Municipal) a permanecerem em suas 

residências, em razão do Corona vírus – COVID19. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

serviço de fornecimento de água à residência da parte reclamante 

(Matrícula nº 44418-9). Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) horas. 

Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que 

encerrada a diligência. Fixo, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 
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documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e 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: 1005756-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARQUES DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Indefiro o pedido de id. 25126379. Conquanto a secretaria deste 

juízo tenha redesignado a audiência de conciliação para a data de 

21/11/2019, imediatamente após efetuou o cancelamento do ato, bem 

como reinclusão da audiência na pauta do dia 15/10/2019. Ou seja, foi 

mantida a mesma data da qual a reclamante já havia sido intimada (id. 

23225858), de modo que prescindível nova intimação acerca da audiência 

designada. Logo, resta claro que o ato de redesignar a audiência para 

uma data diversa e imediatamente após cancelar o ato, não trouxe 

qualquer prejuízo à reclamante, uma vez que não foi intimada de qualquer 

redesignação, sendo mantida a data inicialmente agendada (15/10/19). É 

dizer, a reclamante foi intimada da audiência de conciliação agendada para 

15/10/19 (id. 23225858), portanto tinha ciência desta data, não tendo sido 

intimada de qualquer outra eventual data. Ante o exposto e considerando 

que a reclamante não compareceu à audiência de conciliação, mantenho a 

sentença de id. 25039058. Intime-se. Após, arquive-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003275-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Com efeito, compulsando os autos, verifico que o sistema PJe 

automaticamente redesignou a audiência de conciliação, anteriormente 

agendada para 10/03/2020, para a data de 21/02/2020, em virtude de o 

processo ter sido incluído na pauta concentrada, ato do qual a reclamante 

não foi intimada. Posto isso, torno sem efeito a sentença de id. 29542758 e 

determino a designação de nova audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001443-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILENE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 02233678184 (REQUERIDO)

ABILENE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001443-85.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: PLENA 

COMERCIAL LTDA RECLAMADO(A): ABILENE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 

02233678184 e outros I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. II- Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 

(cinco) dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando 

de promover a emenda determinada. III- Por tais argumentos é que 

INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, 

parágrafo único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. 

Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. Cuiabá, 20 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004807-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1004807-65.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA 

FERREIRA GARCIA EXECUTADO(A): TIM CELULAR S.A. SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014812-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ASSIS PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014812-83.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO DE 

ASSIS PEDROSO EXECUTADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se 

verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

anunciado por sentença, declarando extinto o processo com julgamento 

de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março 

de 2020. 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: 1013978-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BELA MARA DE SOUZA BALESTERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

NILTON GONCALVES BORGES OAB - MT27993/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALVARO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013978-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BELA MARA DE 

SOUZA BALESTERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN 

MARQUES SOLANO ROSA, JACKSON NICOLA MAIOLINO, NILTON 

GONCALVES BORGES POLO PASSIVO: ALVARO BARBOSA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 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: 1013980-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VISORAMA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI SAUDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013980-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OTICA 

VISORAMA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

PREVI SAUDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAUDE 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: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 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: 1013982-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (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:

JOSE DAGMAR PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013982-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS YUHITI 

HIROSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE 

ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: JOSE DAGMAR 

PEREIRA RODRIGUES 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: 15:40 , 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: 1013985-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1013985-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE NUNES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA 

RODRIGUES 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: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013987-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE PORFIRIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013987-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIELLE 

PORFIRIO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014012-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PINTO DO MONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014012-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEI 

PINTO DO MONTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014018-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE (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:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014018-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRA 

CARVALHO DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO, RODRIGO PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

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: 1005089-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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GOLDEN GREEN RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL SOUZA DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Determino a citação da parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor do débito com 

os acréscimos legais ou nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 

do NCPC. Após a lavratura de termo ou auto de penhora, designe data 

para audiência de conciliação, ocasião em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 

1º, da Lei 9.099/95. 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: 1014028-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014028-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZEU 

GONCALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA 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: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014032-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014032-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO SCHMITZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014611-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1014611-91.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 16.942,80 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

JOAO JOSE DO NASCIMENTO Endereço: RUA CARIRÉ, 04, quadra 17 lote 

17, PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-545 POLO PASSIVO: 

Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 

974, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 DESTINATÁRIO: 

Senhor(a) REQUERENTE - JOAO JOSE DO NASCIMENTO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 11/12/2019 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 4 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013978-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BELA MARA DE SOUZA BALESTERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

NILTON GONCALVES BORGES OAB - MT27993/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, para emendar a inicial com procuração recente. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014056-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DOS REIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1014056-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIEL DOS 

REIS 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: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014068-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014068-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIA MARIA 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA 

PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014070-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA DA SILVA VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014070-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

CRISTINA DA SILVA VALVERDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014079-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAR MONTEIRO DE SOUSA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014079-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDVAR 

MONTEIRO DE SOUSA LIMA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006796-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN PABLO DA SILVA OAB - MT27685/O (ADVOGADO(A))

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO ADRIANO ROSSETTO POLIZZELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO E REMOÇÃO ajuizada por ELIANE 

HERREIRA CUNHA em desfavor de ÉRICO ADRIANO ROSETTO POLIZZELI. 

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). Analisados 

os documentos trazidos com a inicial, não vislumbro elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo capaz de convencer em um juízo de cognição 

sumária a verossimilhança das alegações declinadas na exordial. 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 do processo, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial a 

seguir transcrito: “Inexistindo prova inequívoca que impeça se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e havendo necessidade da produção 

de prova descabe a outorga da tutela antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2º 

TACivSP de 29.10.1996, no Ag 466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; 

Adcoas, de 30.12.1996, n. 8.152.428). Pelo exposto, não preenchendo os 

requisitos necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. No 

mais, determino a citação da parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou nomear bens à 

penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a lavratura de termo ou 

auto de penhora, designe data para audiência de conciliação, ocasião em 

que a parte executada poderá oferecer embargos por escrito ou 

oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013316-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CARVALHO DA COSTA STELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIOD DE TUTELA DE 

URGÊNCIA tendo como partes MARIANA CARVALHO DA COSTA STELLA 

e UNIVERSIDADE DE SÃOPAULO - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 

LUIZ DE QUEIROZ (ESALQ), em que aquela requer seja determinado a 

reclamada proceda o desbloqueio da reclamante na plataforma PECEGE, 

bem como que aplique a prova da disciplina, SETOR CUVROENERGÉTICO 

II, e reabra eventuais prazos de atividades que foram perdidas em razão 

do impedimento de acesso ao sistema. Como se sabe, o deferimento de 

tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência 

tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os 
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requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos 

do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, 

pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a 

consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais 

elementares direitos. A fumaça do bom direito está cabalmente 

comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que a 

requerente, a despeito de ter relação jurídica com a demandada, aduz que 

esteja inadimplente, não se mostra razoável o bloqueio de acesso ao 

sistema como meio coercitivo para receber o aludido crédito. O perigo da 

demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, tendo em vista que, seu acesso ao sistema foi bloqueado 

impedindo de realizar as atividades. 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 no prazo de 05 (cinco) dias, proceda o desbloqueio da 

requerente na plataforma PECEGE, de modo que possa ter acesso livre na 

plataforma, bem como que aplique a prova da disciplina, SETOR 

SUCROENERGÉTICO II, e reabra eventuais prazos de atividades que foram 

perdidas em razão do bloqueio de acesso ao sistema, sem custo, 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. No que tange ao pedido de 

redesignação da audiência, constato que merece prosperar, porquanto o 

documento aportado demonstra o choque de pauta. Além disso, a 

redesignação do ato não ocasiona qualquer prejuízo para o demandado. 

Portanto, designe-se nova data de audiência de conciliação. 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. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014032-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizada a suspensão de cobrança referente aos 

serviços denominados APLICATIVOS DIGITAIS CLARO BANCA E 

APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO. 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 prova, senão 

a demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. O 

perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso 

da demanda. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde 

de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da demanda 

(APLICATIVOS DIGITAIS CLARO BANCA E APLICATIVOS DIGITAIS CLARO 

VIDEO), bem como se abstenha de inserir o nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito no tocante as cobranças, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação já designada. Cite-se a parte 

Reclamada para contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

Reclamante. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014068-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizada a suspensão de cobrança referente aos 

serviços denominados APLICATIVOS DIGITAIS – APLICATIVOS DIGITAIS – 

CLARO BANCA PREMIUM, APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO VÍDEO, 

APLICATIVOS DIGITIAS – CLARO VÍDEO GAMES E APLICATIVO DIGITIAS 

– LIVRO DIGITAL. 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 prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da demanda (APLICATIVOS 

DIGITAIS – APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA PREMIUM, 

APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO VÍDEO, APLICATIVOS DIGITIAS – 

CLARO VÍDEO GAMES E APLICATIVO DIGITIAS – LIVRO DIGITAL.), bem 

como se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito em relação as cobranças, sob pena de aplicação de 

multa em caso de descumprimento da decisão. Aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação já designada. Cite-se a parte Reclamada para 

contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumir 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte Reclamante. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007023-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1007023-96.2020.8.11.0001 Reclamante: 

ANA MARIA CAMPOS DOS SANTOS Reclamado: AVIDA CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA S/A S E N T E N Ç A Pleiteia a Reclamante a 

inexistência de qualquer débito junto ao requerido em relação ao contrato. 

Analisado o contrato de Compra e Venda, verifico que o valor atribuído ao 

imóvel é de R$ 128.676,35 (cento e vinte e oito mil seiscentos e setenta e 
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seis reais e trinta e cinco centavos). Assim, denota-se da petição inicial 

que o valor atribuído à causa não é equivalente ao valor da pretensão da 

reclamante, uma vez que o valor do objeto do Contrato de Construção Civil 

por Empreitada ultrapassa o teto do Juizado Especial, conforme o art. 3º, I, 

Lei nº 9.099/05, de modo a restar prejudicada a tramitação do presente 

feito nesta seara. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais que deve ser observado pelo Juiz ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Ademais, 

não se pode olvidar o disposto no art. 292, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito estabelecido pela Lei n° 

9.099/95, segundo o qual o valor da causa constará da petição inicial e 

será o valor do contrato quando o litígio tiver por objeto o cumprimento de 

negócio jurídico, como no caso em tela. Corroborando: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – 

NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – VALOR DA 

CAUSA - VALOR INTEGRAL DO CONTRATO A SER REVISADO - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, V, DO CPC - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO IMPROVIDO. - 

Conforme inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os 

benefícios da justiça gratuita somente serão concedidos aos que 

comprovarem documentalmente a situação de hipossuficiência financeira. 

- O valor da causa deve corresponder ao valor do contrato objeto da 

revisão, nos termo do artigo 259, V, do CPC. - A ausência de fatos e 

argumentos jurídicos capazes de modificar o juízo de convencimento 

externado na decisão recorrida enseja a negativa de provimento ao 

r e g i m e n t a l . ( T J - M S  -  A G R :  1 4 1 3 8 0 0 8 1 2 0 1 5 8 1 2 0 0 0 0  M S 

1413800-81.2015.8.12.0000, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data 

de Julgamento: 15/12/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/12/2015).” Ante o exposto, nos termos do artigo 3º, inciso I, c/c art. 51, 

inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95, c/c art. 485, I, do NCPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e decidir este feito, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, determinando o arquivamento do feito com as baixas necessárias 

após o trânsito em julgado. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se o presente, observando-se as formalidades legais. P. I. C. Juiz 

Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013063-94.2020.8.11.0001

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:

DANIEL FIRMO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação 

formulada pelo autor para os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, considerando ainda que nos 

termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Intimem-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013069-04.2020.8.11.0001

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:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação 

formulada pelo autor para os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, considerando ainda que nos 

termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Intimem-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007968-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BARNABE DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE ARVITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em desfavor do 

reclamado, objetivando em sede de liminar, a imediata expedição de ofício 

de penhora no rosto dos autos do processo n º 

0000348.20.2016.5.23.0056. É o essencial. DECIDO. A Ação de 

arbitramento de honorários advocatícios é procedimento incompatível com 

o dos Juizados Especiais. Diferentemente da Ação de Cobrança de 

honorários, a ação ora pleiteada há apenas o direito aos honorários está 

estabelecido, restando dar o corpo esse direito, o que se faz, muitas 

vezes, mediante perícia, pois não há, por ocasião da propositura, a 

definição do valor que será arbitrado judicialmente. Assim, a questão é de 

impossibilidade processual do rito perante o procedimento dos juizados, 

impondo-se a extinção sem resolução de mérito. Corroborando: 

“RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE ÁLVARA LEVANTADO 

PELA ADVOGADA E QUE SUPOSTAMENTE NÃO TERIA SIDO REPASSADO 

À CLIENTE. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS (031/118.0002618-5) AJUIZADA PELA RÉ EM FACE DA 

AUTORA NA JUSTIÇA COMUM. PREVENÇÃO DO JUÍZO COMUM QUE 

DEFLAGRA A INCOMPETÊNCIA DO JEC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008831414, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 27-11-2019) Data de 

Julgamento: 27-11-2019 Publicação: 02-12-2019.” Ante o exposto, indefiro 

a petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da LJE. Após, arquive-se 

com as cautelas legais. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição 

Legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013974-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013974-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILMAR DE 

CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO MARCEL GRISOSTE 

SANTANA BARBOSA POLO PASSIVO: ODONTOPREV S.A. 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: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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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: 1013989-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013989-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA NAZARE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013998-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013998-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISLAINE 

APARECIDA SOARES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA 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: 

6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014001-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014001-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARTUR 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014014-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014014-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINA ARAUJO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEPHANY 

QUINTANILHA 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: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014020-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014020-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUSTAQUIO 

JOSE RODRIGUES FILHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO POLO PASSIVO: 

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014022-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014022-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEPHANIE 

FERREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA 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: 6ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014039-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014039-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTER 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 
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TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014044-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACINIRA DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014044-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACINIRA DOS 

SANTOS ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019383-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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: 1014062-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINIANO DE BARROS GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014062-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSTINIANO DE 

BARROS GERALDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. 

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: 

19/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015142-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015142-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014069-39.2020.8.11.0001

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:

CARLOS ALEXANDRE KICHLER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014069-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: CARLOS 

ALEXANDRE KICHLER 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: 19/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014085-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014085-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014088-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOACIR FERREIRA DOS REIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014088-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOACIR 

FERREIRA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 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: 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)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013963-77.2020.8.11.0001. AUTOR: 

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO REU: CLARO S.A. DESPACHO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência do Débito c/c 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. Da análise dos autos 

verifico que a parte autora sustenta ter sofrido, em dezembro de 2019, 

uma alteração unilateral do seu plano de telefonia móvel, o que ensejou um 

aumento excessivo na sua fatura de R$ 80,00 (oitenta reais) para R$ 

119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), bem como o 

bloqueio de sua linha telefônica. Ocorre que a parte autora deixou de 

juntar as últimas faturas que demonstrasse sumariamente o alegado. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar à inicial, a fim de juntar as 6 (seis) últimas faturas do telefone 

celular móvel nº 65-98103-5353, sob pena de indeferimento da tutela de 

urgência. Em seguida, concluso para análise do pedido de urgência. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013565-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013565-33.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O VISTOS Trata-se 

Ação de Obrigação de Fazer formada pelas partes acima indicadas. A 

autora alega que fora diagnosticada com trombofilia. Aduz que seu médico 

informou que a síndrome aumenta o risco de abortamento do feto, tendo 

prescrito o uso da medicação ENOXAPARINA 40MG. Afirma que o 

demandado recusou o pedido por ausência de previsão contratual de 

cobertura de medicação de uso domiciliar. Requer, em tutela de urgência, 

o fornecimento do medicamento pelo período de 10 (dez) meses. Na data 

de 17/03/2020, foi proferido despacho determinando a intimação do autor 

para emendar a exordial. O demandante aduz que não conseguiu o 

orçamento da medicação nas farmácias. Registra que necessita de uma 

dose diária, sendo em média, 300 doses, totalizando o valor de R$ 

7.500,00 a R$ 11.340,00. Requer a apreciação do pedido de urgência. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. 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 de 

urgência 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). Analisando os autos, constato que a 

pretensão da requerente merece prosperar. Verifica-se que o laudo 

emitido pelo médico da paciente, Dr. José Aldair Kotecki, informou que a 

parte fora diagnosticada com Síndrome Antifosfolípide- CID:D 68.8 e que 

necessita de fazer uso da medicação denominada ENOXAPARINA 40 MG 

por dia pelo período de 10 meses. Registro que o médico da parte informou 

a urgência para o uso do medicamento. Para enfatizar, transcrevo parte 

do laudo: O medicamento de escolha para profilaxia de complicações é a 

Enoxaparina -via subcutânea, na dosagem de 40mg uso contínuo, 

adequada ao quadro clínico e peso da paciente. Deve ser usada durante 

toda a gestação e logo após o parto, para que não ocorra um abortamento 

precoce, por retardo no início do tratamento. Sendo assim o início da 

medicação é URGENTE. Friso que não é razoável admitir a negativa da 

empresa em fornecer o fármaco por se tratar de uso domiciliar e, portanto, 

sem cobertura. Friso que o contrato se trata de instrumento de adesão, 

sendo elaborado de forma unilateral. Ademais, o laudo médico fora 

elaborado por profissional habilitado e responsável pelo tratamento da 

autora, assim, incabível a negativa da empresa em fornecer por se tratar 

de suposto uso domiciliar. Posto isso, a demandante comprovou a 

probabilidade do direito invocado. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também restou demonstrado, uma vez que o médico da autora 

informou o caráter urgente para o fornecimento do medicamento. Nesse 

s e n t i d o :  T J S C -  G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  A I 

4001852212018824000-jOINVILLE 4001852-21.2018.8.24.0000. EMENTA- 

PLANO DE SAÚDE. INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A FORNECER O 

MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE 

COBERTURA. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM EMBOLIA PLMONAR. 

NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM ENOXAPARINA 40MG DURANTE 

TODA A GESTAÇÃO E PUERPÉRIO. ALEGADA CLÁUSULA CONTRATUAL 

DE EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO DE USO DOMICILIAR. 

INSUBISTÊNCIA. PREVISÃO DE COBERTURA PARA SERVIÇOS DE 

OBSTETRÍCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. MEDICAÇÃO 

RECOMENDADA EM RAZÃO DE RISCO ELEVADO DE TROMBOSE. PERIGO 

DE DANO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC 

PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. Ainda que admitida a possibilidade de 

o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do 

consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil 

compreensão, nos termos do §4º, do artigo 54 do Código Consumerista), 

revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento 

prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda 

que ministrado em ambiente domiciliar. (STJ, Adint no AREsp n. 

918.635/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J. em 

14/02/2017, DJE 22-2-2017). Importante ressaltar que a Resolução 

Normativa da Agência Nacional de Saúde constitui apenas um referencial 

básico para a cobertura mínima dos planos de saúde privados. Deste 

modo, a justificativa apresentada pelo demandado não é hábil para afastar 

o fornecimento do procedimento solicitado pelo profissional da área de 

saúde. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

CONTRATO - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE 

DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVAS 

PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO – 

REJEITADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ARTROSCÓPICO - NEGATIVA 

NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – PONTEIRA DE 

RADIOFREQUÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE COM BASE EM 

RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA MÍNIMA– 

IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL - 

EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRUGIA 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há 

o alegado cerceamento, haja vista que se trata de questão unicamente de 

direito e não demanda produção de provas de qualquer espécie, 

reputando suficientes as provas constantes dos autos (CPC, art. 330, 

inciso I). “A recusa de custeio dos equipamentos, próteses e materiais 

necessários ao PROCEDIMENTO CIRÚRGICO relativos a doença coberta 
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revela-se abusiva.” (Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017). (N.U 0049345-72.2013.8.11.0041, , NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018). Ressalto 

que há indícios de que a medicação encontra-se dentro do patamar do 

Juizado Especial, conforme nota fiscal aportada ao feito. Posto isso, a 

concessão dos pedidos é medida que se impõe. 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 a imprescindibilidade de inverter o 

ônus da prova, em razão da hipossuficiência do autor em relação ao plano 

de saúde. Friso que o plano de saúde possui maior conhecimento técnico 

sobre os fatos. Assim, o deferimento do pedido é medida que se impõe. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40 mg, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, conforme laudo médico do demandante 

aportado ao feito, durante o período de 10 (dez) meses. Consigno que o 

fornecimento da medicação somada aos danos morais, não poderá 

ultrapassar o limite de 40 salários mínimos, conforme o disposto no artigo 

3º, I, da Lei n. 9.099/1995. Fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o 

caso de descumprimento desta decisão. 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. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE NO PLANTÃO JUDICIAL, 

SERVINDO A CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013565-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013565-33.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O VISTOS Trata-se 

Ação de Obrigação de Fazer formada pelas partes acima indicadas. A 

autora alega que fora diagnosticada com trombofilia. Aduz que seu médico 

informou que a síndrome aumenta o risco de abortamento do feto, tendo 

prescrito o uso da medicação ENOXAPARINA 40MG. Afirma que o 

demandado recusou o pedido por ausência de previsão contratual de 

cobertura de medicação de uso domiciliar. Requer, em tutela de urgência, 

o fornecimento do medicamento pelo período de 10 (dez) meses. Na data 

de 17/03/2020, foi proferido despacho determinando a intimação do autor 

para emendar a exordial. O demandante aduz que não conseguiu o 

orçamento da medicação nas farmácias. Registra que necessita de uma 

dose diária, sendo em média, 300 doses, totalizando o valor de R$ 

7.500,00 a R$ 11.340,00. Requer a apreciação do pedido de urgência. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. 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 de 

urgência 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). Analisando os autos, constato que a 

pretensão da requerente merece prosperar. Verifica-se que o laudo 

emitido pelo médico da paciente, Dr. José Aldair Kotecki, informou que a 

parte fora diagnosticada com Síndrome Antifosfolípide- CID:D 68.8 e que 

necessita de fazer uso da medicação denominada ENOXAPARINA 40 MG 

por dia pelo período de 10 meses. Registro que o médico da parte informou 

a urgência para o uso do medicamento. Para enfatizar, transcrevo parte 

do laudo: O medicamento de escolha para profilaxia de complicações é a 

Enoxaparina -via subcutânea, na dosagem de 40mg uso contínuo, 

adequada ao quadro clínico e peso da paciente. Deve ser usada durante 

toda a gestação e logo após o parto, para que não ocorra um abortamento 

precoce, por retardo no início do tratamento. Sendo assim o início da 

medicação é URGENTE. Friso que não é razoável admitir a negativa da 

empresa em fornecer o fármaco por se tratar de uso domiciliar e, portanto, 

sem cobertura. Friso que o contrato se trata de instrumento de adesão, 

sendo elaborado de forma unilateral. Ademais, o laudo médico fora 

elaborado por profissional habilitado e responsável pelo tratamento da 

autora, assim, incabível a negativa da empresa em fornecer por se tratar 

de suposto uso domiciliar. Posto isso, a demandante comprovou a 

probabilidade do direito invocado. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também restou demonstrado, uma vez que o médico da autora 

informou o caráter urgente para o fornecimento do medicamento. Nesse 

s e n t i d o :  T J S C -  G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  A I 

4001852212018824000-jOINVILLE 4001852-21.2018.8.24.0000. EMENTA- 

PLANO DE SAÚDE. INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A FORNECER O 

MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE 

COBERTURA. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM EMBOLIA PLMONAR. 

NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM ENOXAPARINA 40MG DURANTE 

TODA A GESTAÇÃO E PUERPÉRIO. ALEGADA CLÁUSULA CONTRATUAL 

DE EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO DE USO DOMICILIAR. 

INSUBISTÊNCIA. PREVISÃO DE COBERTURA PARA SERVIÇOS DE 

OBSTETRÍCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. MEDICAÇÃO 

RECOMENDADA EM RAZÃO DE RISCO ELEVADO DE TROMBOSE. PERIGO 

DE DANO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC 

PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. Ainda que admitida a possibilidade de 

o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do 

consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil 

compreensão, nos termos do §4º, do artigo 54 do Código Consumerista), 

revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento 

prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda 

que ministrado em ambiente domiciliar. (STJ, Adint no AREsp n. 

918.635/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J. em 

14/02/2017, DJE 22-2-2017). Importante ressaltar que a Resolução 

Normativa da Agência Nacional de Saúde constitui apenas um referencial 

básico para a cobertura mínima dos planos de saúde privados. Deste 

modo, a justificativa apresentada pelo demandado não é hábil para afastar 

o fornecimento do procedimento solicitado pelo profissional da área de 

saúde. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

CONTRATO - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE 

DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVAS 

PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO – 

REJEITADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ARTROSCÓPICO - NEGATIVA 

NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – PONTEIRA DE 

RADIOFREQUÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE COM BASE EM 

RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA MÍNIMA– 

IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL - 

EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRUGIA 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há 

o alegado cerceamento, haja vista que se trata de questão unicamente de 

direito e não demanda produção de provas de qualquer espécie, 

reputando suficientes as provas constantes dos autos (CPC, art. 330, 

inciso I). “A recusa de custeio dos equipamentos, próteses e materiais 

necessários ao PROCEDIMENTO CIRÚRGICO relativos a doença coberta 

revela-se abusiva.” (Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017). (N.U 0049345-72.2013.8.11.0041, , NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018). Ressalto 

que há indícios de que a medicação encontra-se dentro do patamar do 

Juizado Especial, conforme nota fiscal aportada ao feito. Posto isso, a 

concessão dos pedidos é medida que se impõe. 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 a imprescindibilidade de inverter o 

ônus da prova, em razão da hipossuficiência do autor em relação ao plano 

de saúde. Friso que o plano de saúde possui maior conhecimento técnico 

sobre os fatos. Assim, o deferimento do pedido é medida que se impõe. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40 mg, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, conforme laudo médico do demandante 

aportado ao feito, durante o período de 10 (dez) meses. Consigno que o 

fornecimento da medicação somada aos danos morais, não poderá 

ultrapassar o limite de 40 salários mínimos, conforme o disposto no artigo 

3º, I, da Lei n. 9.099/1995. Fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o 

caso de descumprimento desta decisão. 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. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE NO PLANTÃO JUDICIAL, 

SERVINDO A CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO. 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: 1013571-40.2020.8.11.0001. AUTOR: JOSE 

BENEDITO OLIVEIRA DO NASCIMENTO REU: OI S/A DECISÃO VISTOS 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA formada 

pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O autor aduz 

que o requerido inseriu seu nome no rol de mal pagadores em decorrência, 

porém aduz que desconhece a origem do débito. Requer, em tutela de 

urgência, que a requerida retire seu nome 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 de relação jurídica entre as partes, sendo portanto incabível a 

parte comprovou a irregularidade da cobrança, por se tratar de prova 

negativa. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também fora 

demonstrado, pois impede a parte de efetuar negociações no comércio. 

Assim, a concessão do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ELEMENTOS QUE INDICAM A IMPOSSIBILIDADE 

DA AGRAVADA ARCAR COM A CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA 

IDÔNEA EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO SEU CNPJ – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o §1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil, 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. “(...) 1. É lícita a determinação para a 

imediata retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao 

crédito quando este contesta, completamente, a relação jurídica 

subjacente à NEGATIVAção tida por indevida, pois praticamente 

impossível a produção de PROVA NEGATIVA por parte dele, reversíveis 

os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, do 

contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros NEGATIVOS constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). (N.U 

0137869-66.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, 

Publicado no DJE 14/11/2016) 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. Além disso, como mencionado, se 

trata de prova negativa, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino a intimação do requerido para excluir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, relativo ao débito em discussão, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido 

aportar, 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. Cumpra-se no plantão, servindo a cópia desta decisão como 

mandado. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010315-89.2020.8.11.0001. TESTEMUNHA: 

ADONIS MARCELO DE AMORIM TESTEMUNHA: BANCO BMG S.A 

DESPACHO VISTOS Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima 

indicadas. O demandante manifestou pela reconsideração da decisão para 

acolher o pedido de urgência. Em que pesem as alegações da parte, 

constato que não merecem acolhimento, pois deixou de aportar ao feito 

documento hábil para possibilitar nova apreciação. Posto isso, indefiro o 

pedido e mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. 

Aguarde-se a realização da audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito DE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014014-88.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINA ARAUJO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc, Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

formada pelas partes acima indicadas. A parte autora alega ter alugado 

um imóvel e, ao tentar transferir a unidade consumidora nº 6/2274290-2 

para o seu nome, obteve a negativa da parte promovida, com o 

fundamento de que existiam débitos vinculados àquela unidade, o que 

impedia a transferência. Requer, em tutela de urgência, a transferência da 

titularidade da unidade consumidora para o seu nome, vez que a dívida 

pertence a terceira pessoa. 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 merece prosperar, pois comprovou sumariamente, por meio 

da cópia do contrato de aluguel, ter se mudado recentemente para o 

imóvel no qual pretende a transferência da titularidade da unidade 

consumidora. Comprovou, também, através da fatura de cobrança, que a 

unidade consumidora se encontra em nome da proprietária do imóvel. 

Como forma de demonstrar a negativa da prestação do serviço, a parte 

autora apresentou a senha de atendimento junta à parte promovida, o que 

é o suficiente para demonstrar “ab initio” a tentativa de contato com a 

prestadora do serviço público de energia elétrica para a solução do 

impasse. Constato que a parte autora demonstrou, neste momento, a 

probabilidade do direito invocado, pois as provas robustas nos autos, 

apontam claramente que a parte promovida está se negando a promover a 

transferência da titularidade da unidade consumidora, o que é indevido, 

vez que o débito decorrente tanto do serviço de fornecimento de energia 

elétrica, como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando 

como obrigação de natureza propter rem. Registra-se que a dívida 

decorrente do fornecimento de energia elétrica é de responsabilidade de 

quem solicitou o serviço, ou seja, daquela pessoa constante do cadastro 

junto à concessionária, portanto, não constitui ônus real que deva 

acompanhar o imóvel. Assim, considerando que as faturas inadimplidas 

estão em nome de terceira pessoa, indevida é a negativa de transferência 

da unidade consumidora em razão de tais débitos. O perigo de dano é 

evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo 

para a parte por se tratar de serviço essencial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, 

uma vez que não exclui o crédito. Nesse sentido corrobora o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE 

PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA PELO 

INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA DE ANTIGO LOCATÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DESTE 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRG NO ARESP. 834.673/SC, REL. 

MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 834.673/SC, REL. MIN. HUBERTO 

MARTINS, DJE 8.3.2019/ AGRG NO RESP 1.320.974/SP, REL. NI. BENEDITO 

GONÇALVES, DJE 18.8.2014. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Discute-se nos autos a responsabilidade pelo pagamento 

de dívida. A Corte de origem concluiu que o inadimplemento foi, de fato, do 

anterior ocupante o imóvel, com contas apuradas à época de sua 

utilização, e não poderia ser exigido do atual proprietário o pagamento de 

tais valores, por se tratar de obrigação pessoal. 2. Constata-se que tal 

entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte 

Superior segundo a qual o inadimplemento pelo serviço de água, de 

anterior ocupante do imóvel, não pode ser cobrado do proprietário, por 

não ter dado causa, e ser débito de natureza pessoal. Súmula 83/STJ. 

Precedentes do STJ: AgRg no AREsp. 834.673/SC, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, Dje 8.3.2016; aGrG NO reSP. 1.320.974/sp, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 18.8.2014. 3. Agravo Regimental a que se nega 

provimento. (STJ – AgRg no AREsp: 829901 SP 2015/0320307-0, Relator: 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2016, 

T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 11/05/2016).” (destaquei) 

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 e determino que a parte promovida 

transfira a titularidade da Unidade Consumidora 6/2274290-2 para o nome 

da parte autora, no prazo de 24h. Fixo multa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) para o caso de descumprimento desta decisão. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014014-88.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

REGINA ARAUJO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formada pelas partes 

acima indicadas. Analisando os autos, constato que a decisão proferida 

no ID 30561000 deixou de apreciar o pedido de restabelecer a energia. 

Assim, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 
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passo a apreciar o pleito, a fim de evitar qualquer arguição de omissão. 

Verifica-se que a suplicante passou a residir no imóvel em março de 2020, 

assim, há indícios de irregularidade da recusa em efetuar o 

restabelecimento do serviço por se tratar de obrigação propter personam. 

Posto isso, DEFIRO O PEDIDO e RETIFICO EM PARTE A DECISÃO 

ANTERIOR PARA CONSTAR: Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e determino o RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO 

SERVIÇO na unidade consumidora n. 6/2274290-2, bem como efetue a 

transferência da titularidade da Unidade para o nome da parte autora, no 

prazo de 24 horas. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para 

o caso de descumprimento desta decisão. CUMPRA-SE NO PLANTÃO, 

SERVINDO A CÓPIA COMO MANDADO. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012353-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012353-74.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA REU: BANCO PAN Vistos. 

Trata-se de Ação Indenizatória Por Danos Extrapatrimoniais c/ Pedido de 

Tutela Antecipada. A parte autora, aduz na inicial que em meados de 

fevereiro do corrente ano, reclamou com o seu gerente a falta de serviços 

disponíveis, e o mesmo informou que se devia a restrições lançadas no 

sistema de análise de crédito do Banco Central, chamado SISBACEN. 

Dessa feita, o autor enveredou diligências que inobstante não possuísse 

nenhum débito vigente, ou anotações de dívidas pagas e/ou inexistente 

lançadas sob a rubrica de prejuízos. Indubitavelmente a anotação de 

vultosos prejuízos lançados pelas instituições financeiras maculam por 

morte a honra do consumidor, impedindo que novos bancos forneçam 

serviços indispensáveis na sociedade atual Requer, seja deferida a liminar 

vindicada, determinando que a reclamada proceda a imediata retirada da 

restrição de qualquer restrição cadastral no CPF, bem como do Sistema de 

Informação de Crédito do Banco Central do Brasil,em relação ao descrito 

na inicial. Pois bem, para a concessão do liminar invocada é imprescindível 

que a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão da parte não merece acolhimento, pois o SISBACEN destina-se 

à troca de informações, de forma sigilosa e restrita, do Sistema financeiro, 

relativamente a transações bancárias, de forma que as instituições de 

crédito poderão avaliar o perfil dos clientes para fins de contratação de 

empréstimos. Neste sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA 

NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO 

QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA 

NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO 

QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, 

mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central 

- SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse 

público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de 

satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão 

das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro 

positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma 

diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao 

Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também 

tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter 

de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois 

visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada 

de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro 

público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo 

de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às 

instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua 

concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto 

da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do 

"cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco 

de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 

1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão 

regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, 

significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de 

proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação 

própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que 

ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma 

forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições 

financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, 

via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu 

histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega 

provimento. (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 18/09/2014, DJe 21/10/2014). Com isso, verifico a ausência, neste 

momento, da probabilidade do direito invocado, sendo, necessário 

aguardar a apresentação da defesa para a elucidação dos fatos arguidos 

na inicial. Ademais, não há perigo de dano para o caso de concessão ao 

final. Deste modo, a 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) No 

oque tange ao pedido de inversão do ônus da prova, constato que merece 

acolhimento. O artigo 6º, do CDC 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 necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido. Assim, a concessão do pedido é medida que se 

impõe. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

neste momento, por ausência dos requisitos legais. DEFIRO o pedido de 

inversão do Ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação ora designada. No 

momento da apresentação da defesa deverá o requerido aportar ao feito 

documentos que comprovem a regularidade da restrição do crédito 

lançada no SISBACEN. 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 
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ato. Intime-se o 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: 1013025-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BRUNA BOHAC DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013025-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREA BRUNA BOHAC DE SOUSA REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida c/c Indenização Por Danos Morais Por Negativação 

Indevida e Pedido de Tutela Antecipada. A parte autora, aduz na inicial que 

em 03/02/2020, necessitou realizar a compra no comércio local, ao tentar 

realizar o cadastro para efetivar a compra, foi informada pelo vendedor 

que seu cadastro não havia sido aprovado, pois em seu nome constava 

nos órgãos de restrição ao crédito uma dívida supostamente contraída no 

ano de 2018 pela Empresa Tim, ora requerida. Posteriormente averiguou 

que a restrição era devida em relação ao número de telefone (65) 

98147-1752, em seu nome, onde relata que nunca possuiu esse número, 

tampouco, realizou qualquer contrato em relação com a requerida. Requer 

que seja deferida a liminar vindicada, determinando que a reclamada 

proceda a imediata retirada do nome da autora dos órgãos de restrição ao 

crédito em relação ao débito descrito na inicial, 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 do autor merece 

prosperar, porquanto negou a existência do instrumento contratual que 

originou a dívida, deste modo resta evidente que se trata de prova 

negativa, sendo impossível atribuir para a parte autora à prova da 

irregularidade da cobrança. Ademais, há prova, neste momento, de que o 

requerido inseriu seu nome no rol de inadimplentes. Anoto que a indicação 

de mesmo endereço do contrato e a residência da parte não é suficiente 

para provar a relação jurídica entre as partes. Ressalto que não é 

razoável admitir a manutenção de negativação do nome do consumidor no 

rol de mal pagadores até o final da lide por débito em discussão. Portanto, 

constato que comprovou a probabilidade do direito elencado na inicial. O 

perigo de dano irreparável ou de difícil de reparação, uma vez que a 

negativação do nome do suplicante o impede de realizar negociações no 

mercado. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido, já que não exclui o crédito. Assim, a concessão do 

pleito é medida que 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. Além disso, como mencionado, se 

trata de prova negativa, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, em razão da presença dos requisitos legais. INTIME-SE o 

requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir o nome do autor do rol 

de mal pagadores referente aos débitos em discussão. 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 o requerido acostar ao 

feito o contrato celebrado entre as partes que originou o 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013059-57.2020.8.11.0001

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:

A. CORREA DE MIRANDA IMPORTADORA E EXPORTADORA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013059-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EXECUTADO: A. CORREA 

DE MIRANDA IMPORTADORA E EXPORTADORA - ME Vistos etc. A parte 

autora requereu a desistência desta ação, conforme, petição encartada 

nos autos no ID 30421620. Fundamento e decido. Da análise dos autos 

verifico que a parte autora requereu a desistência da ação, assim, 

entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir 

transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do novo CPC, “a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial”. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em conseqüência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro legal no 

disposto artigo 485, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1013970-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA OLIVERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MACIESKI GREGORIO OAB - MT17852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013970-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS DA 

SILVA OLIVERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MACIESKI 

GREGORIO POLO PASSIVO: LOCALIZA RENT A CAR SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 10:00 , 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013990-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013990-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELLEN CRISTINA 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, EDEVANIO 

BARBOSA 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: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014007-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDY FRANCIELE DE MOURA (AUTOR)

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 (REU)

 

PROCESSO n. 1014007-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDY 

FRANCIELE DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014009-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PINTO DO MONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014009-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEI 

PINTO DO MONTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014011-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILA NORD PORTELLA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014011-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAILA NORD 

PORTELLA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016596-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA REGINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019755-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017644-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SATIRO ALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-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 DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017601-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VILLELA VISCONTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 
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tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015883-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TECLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (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 DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018648-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CESAR CARTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016652-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANE NOGUEIRA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018301-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO GADOMSKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015558-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE HENRICH (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 DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017631-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERNANDA PEREIRA LEITE (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 DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016545-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON TAVARES PEREIRA (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 DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010840-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CALIFORNIA IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLANI MESSIAS SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CALIFORNIA 

IDIOMAS LTDA - ME Endereço: RUA BUENOS AIRES, 391, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 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. 1010840-71.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.381,22 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços, Estabelecimentos de 

Ensino]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

CALIFORNIA IDIOMAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA EXECUTADO: GISLANI MESSIAS 

SILVA CUIABÁ, 20 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 371 de 394



endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011115-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FERREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ASSOCIACAO 

CULTURAL EVANGELICA DE CUIABA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 580, COLÉGIO BATISTA DE 

CUIABÁ, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-175 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. 1011115-20.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.509,75 ESPÉCIE: [Liquidação / Cumprimento / 

Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE CUIABA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO EXECUTADO: 

WILSON FERREIRA DE LIMA CUIABÁ, 20 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: 1003135-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014021-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIMAR DE SIQUEIRA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014021-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZIMAR DE 

SIQUEIRA MEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020845-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES FRANCO OAB - MT25573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018349-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL VANIR DA SILVA OAB - MT21177-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003575-18.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RUI FIGUEIREDO DE VILHENA BARREIRA (AUTOR)

LORENA ALVES LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES OAB - MT12578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004626-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALTE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003629-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DULCINEIA DE ANDRADE E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/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 DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

VALDEMAR JUVENAL DA SILVA (AUTOR)

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:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021673-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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: DANILO 

ALISSON PEREIRA DE MELO Endereço: RUA DAS HORTÊNCIAS, 12, 

ALTOS DA GLÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-326 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. 1013952-48.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: DANILO ALISSON PEREIRA DE MELO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA NUNES REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

20 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 
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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: 1011365-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREM TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KAREM 

TEIXEIRA DOS SANTOS Endereço: RUA ARMANDO CANDIA, 04, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-242 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. 1011365-53.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.203,46 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: KAREM TEIXEIRA DOS SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO 

SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP, AYMORE CUIABÁ, 20 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: 1011365-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREM TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS 

FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 1471 - LADO ÍMPAR - 8 andar, JARDIM, SANTO 

ANDRÉ - SP - CEP: 09080-370 Nome: PATO DO MATO TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 146, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 Nome: TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 850, - ATÉ 

861/862, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 Nome: AYMORE 

Endereço: Avenida BARAO DE MELGACO, 3619, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: Senhor(a) CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros (3): A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1011365-53.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.203,46 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

KAREM TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE 

PURIFICACAO DE SOUZA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009526-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE PIRES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DURCILENE 

PIRES DA SILVA Endereço: RUA ARNALDO DE MATOS, 177, - DE 221/222 

AO FIM, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-045 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. 1009526-90.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 25.198,85 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: 

DURCILENE PIRES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 

20 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: 1014045-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECY SILVA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014045-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALDECY SILVA 

DA PAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012815-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES OAB - MT17285/O 

(ADVOGADO(A))

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL 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: BRUNA 

PEREIRA DE BRITO Endereço: rua i5, 5, Inexistente, parque cuiabá, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012815-31.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: BRUNA PEREIRA DE BRITO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENNO DE PAULA MILHOMEM, 

RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES REQUERIDO: FACEBOOK 

SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. CUIABÁ, 20 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: 1014048-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEDROSO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014048-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA 

PEDROSO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017950-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

LUFT & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014049-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CLAUDIO FIRMINO SOBRINHO (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. 1014049-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO 

CLAUDIO FIRMINO SOBRINHO 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: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017270-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERLAND DITTER CATACORA RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-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 DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019974-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT18983-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 DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014416-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

LUCIA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIA 

MARTINS DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA, 

3000, Avenida Beira Rio, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-190 Nome: 

GILMAR CAMPOS SILVA Endereço: AVENIDA MANOEL JOSÉ DE 

ARRUDA, 3300, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-190 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1014416-09.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Atraso de vôo, Extravio de 

bagagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: LUCIA MARTINS DE ALMEIDA, GILMAR CAMPOS SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, AZUL LINHAS AEREAS 

CUIABÁ, 20 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: 1014416-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

LUCIA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes executadas para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito remanescente, conforme 

ID.3009696, sob pena de penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014054-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CICERO MATIAS 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. 1014054-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERO MATIAS 

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: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014058-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADER PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014058-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JADER PEREIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004290-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME ABDO SAID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004762-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013958-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE MARIA DA SILVA (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 S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014077-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014077-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANE 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY DAIANY 

MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016095-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA BORGES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

THALYTA GOMES DE SOUSA OAB - MT27939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DO CARMO ASSIS OAB - PR4680-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013852-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS (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 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012768-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZY FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014082-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACIMAR SILVA DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014082-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ACIMAR SILVA 

DORILEO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014083-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALMEIDA CORSINO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014083-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

ALMEIDA CORSINO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014089-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014089-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELLEN 

CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006529-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TICIANNE CRISTINA ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015446-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LAURENTINO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013310-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ADRIANE JARDIM PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARAUJO RECH LIMA OAB - MT16992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018435-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA AQUINO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL OAB - MT25428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))
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Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014096-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO SILVESTRE 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. 1014096-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO SILVESTRE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501170-13.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BETI MARIA DE AMORIM (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários, conforme Prov 11/2017 

CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012762-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DALLA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012762-50.2020.8.11.0001 AUTOR: EDILAINE DALLA COSTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA cujo escopo é 

“...retirar imediatamente o nome/CPF da Autora do Cartório de Protesto de 

Títulos – Cartório do 4° Ofício de Cuiabá...”. 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 no dia 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 do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça 

possui os seguintes precedentes: 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. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

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. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 
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Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

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: 0010969-85.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

 

PROCESSO n. 0010969-85.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:SANDRO LIMA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO 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: 02/06/2020 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 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0029208-74.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES GOMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA OAB - MT3912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0029208-74.2010.8.11.0041 POLO ATIVO:MARILDES 

GOMES DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIANETH 

GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA POLO PASSIVO: INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

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 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014033-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIS CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014033-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO LUIS 

CAMPOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO RICARDO 

VAUCHER DE OLIVEIRA, BRUNO COSTA ALVARES SILVA, FERNANDA 

VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013605-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MACIEL DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

KARINA MACIEL COSTA SALES OAB - MT27360/O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013608-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO COSTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

KARINA MACIEL COSTA SALES OAB - MT27360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013764-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES TRINDADE CAMPANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

KARINA MACIEL COSTA SALES OAB - MT27360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 
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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: 0018367-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOMAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0018367-15.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:JOSE TOMAZ 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO 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: 15:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012617-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MARCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 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: 1014050-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO FELIX DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1014050-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMUNDO FELIX 

DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ATILA RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0022888-76.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0022888-76.2008.8.11.0041 POLO ATIVO:RENATA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALE 

ARFUX JUNIOR 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: 16:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0020748-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARINEIDE JOSE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CHRISTYAN GOMIDE OAB - MT7416/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0020748-64.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:ARINEIDE JOSE 

DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA 

CHRISTYAN GOMIDE 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: 16:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0033781-58.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANEI GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT12929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0033781-58.2010.8.11.0041 POLO ATIVO:JULIANEI 

GONCALVES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANTONINA LOPES DE ALMEIDA MARTELLI 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: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0036067-38.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0036067-38.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:MARCIO 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LÚCIA 

RICARTE 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 
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CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 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 . 20 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: 1022293-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022293-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANGELA ALVES LOPES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação. Intime-se a parte autora para impugnar e volva 

conclusos para a sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003100-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003100-67.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003098-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003098-97.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502734-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO DIAS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502734-56.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FAUSTINO DIAS NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003096-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003096-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000755-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000755-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500992-64.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA COCARELLI PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500992-64.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: GILDA MARIA COCARELLI 

PACHECO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 
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Considerando a correta apresentação dos dados bancários no id. 

30463025, cumpra-se a sentença de id. 29639888, expedindo-se alvará. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500820-25.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SANTIAGO UHDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500820-25.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA 

SANTIAGO UHDE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502343-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ISOLDA PACKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502343-04.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: GLORIA ISOLDA PACKER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503332-10.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503332-10.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE CARMO RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000467-20.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANIL SALVADOR DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000467-20.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: RANIL SALVADOR DE LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que a 

parte exequente não cumpriu a determinação judicial concernente a 

apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de sentença. Ante 

o exposto, considerando que a parte reclamante não promoveu ato que 

lhe competia, arquive-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000948-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000948-12.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001181-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001181-72.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JEAN KARLO DE ALMEIDA 

CASTRO EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação 

de pagar quantia certa pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT. Intime-se a parte autora para apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito observando os 

requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados 

na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001024-07.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DICK MANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001024-07.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSELI DICK MANN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que a 

parte exequente não cumpriu a determinação judicial concernente a 

apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de sentença. Ante 

o exposto, considerando que a parte reclamante não promoveu ato que 

lhe competia arquive-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003544-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LETICIA DOS REIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003544-95.2020.8.11.0001. AUTOR: JANAINA LETICIA DOS REIS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc... Intime-se a parte autora 

para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do ofício apresentado 

pela Secretaria Municipal de Educação, se houve a efetiva contratação 

do(a) candidato(a), e se pretende dar continuidade a ação. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016124-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ANTONIA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016124-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRA ANTONIA 

ABADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo 

encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013783-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANNA CAROLINE SOUSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013783-61.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALIANNA CAROLINE SOUSA 

CARDOSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002238-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES BENEDITO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002238-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HERMES BENEDITO DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da prescrição, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BARBOSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000842-21.2016.8.11.0001 REQUERENTE: LAURA BARBOSA LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de cumprimento de sentença relativo a condenação em honorários 

sucumbenciais em sede de Recurso Inominado. O Estado de Mato Grosso, 

ora exequente, apresentou cálculo no ID 29994516. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescido ao valor a multa de 10%, de 

acordo com o CPC, art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". 

Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 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). Certificado o decurso do prazo sem impugnação, intime-se o 

exequente para atualizar a conta incluindo a multa de 10%, prevista no 

artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil, e requerer o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEZIO BARROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000374-18.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DULCEZIO BARROS OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chama-se o feito à 

ordem a fim de revogar o despacho do id. 27958569. A parte autora 

expressa seu desinteresse na audiência de conciliação. É cediço que a 

audiência de conciliação é ato processual estabelecido por força de lei 

(leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, razão 

pela qual só pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e 

justificadamente, o que não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria 

a realização da audiência de conciliação já designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002507-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ESPINOLA ANUNCIACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002507-67.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: IGOR ESPINOLA ANUNCIACAO 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar 

se houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002002-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MOURA PRATES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002002-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA MOURA 

PRATES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar se houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001387-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CRISTO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001387-23.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO CRISTO DE ARRUDA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052691-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA ROMERO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS SILVA GUIMARAES OAB - GO0027801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1052691-04.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LAZARA ROMERO DE SOUZA 

REU: JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial da Junta Comercial do ESTADO DE 

MATO GROSSO para que se manifeste, sem prejuízo à posterior 

contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe o art. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92. Com a 

manifestação ou decorrido o prazo, conclusos para análise do pedido de 

tutela de urgência. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500491-47.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500491-47.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: DIVINO MARQUES DE JESUS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500084-41.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL VERAS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT7400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500084-41.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 0501090-49.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501090-49.2013.8.11.0001 REQUERENTE: APARECIDO GOMES SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500099-73.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500099-73.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: LAZARA DO MENINO JESUS DA 

MATA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o 

artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-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: 1002432-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON AUGUSTO PRADO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002432-91.2020.8.11.0001 AUTOR: WELLINGTON AUGUSTO PRADO DE 

CAMPOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chama-se o feito 

à ordem a fim de revogar o despacho do id. 28416729. A parte autora 

expressa seu desinteresse na audiência de conciliação. É cediço que a 

audiência de conciliação é ato processual estabelecido por força de lei 

(leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, razão 

pela qual só pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e 

justificadamente, o que não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria 

a realização da audiência de conciliação já designada. 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: 0025245-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO BELLO FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0025245-82.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:PAULO 

FERNANDO BELLO FREIRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

DE JESUS CARVALHO PIMENTEL 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: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014099-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014099-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIGUEL PERES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS, 

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ 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: 25/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 20 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: 1013050-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCI CUNHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS OAB - MT14871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013050-95.2020.8.11.0001 REQUERENTE: NEUCI CUNHA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação cujo 

escopo é obter a suspensão de débitos inscritos em dívida. A Resolução 

n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos 

termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 
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Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004827-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DA CRUZ RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004827-56.2020.8.11.0001. AUTOR: VINICIUS DA CRUZ RIBEIRO 

TAQUES REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de ação na qual 

a parte autora postula: “a) A concessão da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

“initio litis” e “inaudita altera parte”, determinando à demandada a 

CONVOCAÇÃO, imediata, do Requerente para assumir o cargo de Técnico 

em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) – 

Regional Oeste, observando na ordem de classificação a nota obtida ao 

final do certame, garantindo que a posição do Autor seja considerada para 

as convocações que forem ocorrendo ao longo do prazo de validade do 

Processo Seletivo arbitrando, inclusive, MULTA COMINATÓRIA diária em 

caso de descumprimento;” Em síntese, afirma a parte requerente que não 

foi notificada acerca de sua nomeação, que houve violação do edital, 

sendo que não houve disponibilização da publicação dos convocados nos 

sites descritos. Discorre que em razão da falta de publicidade do ato 

convocatório sem haver publicação nos sites previstos pelo edital, 

ocorreu à perda do direito a vaga. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A 

administração pública manifestou que houve a devida publicação em um 

dos sites previstos no edital na data de 15/01/2020, para que os 

aprovados comparecessem no dia 17/01/2020, sob pena de ser eliminado 

do certame. Os elementos dos autos não evidenciam hipótese de 

concessão da tutela de urgência, especialmente porque se fundam no 

argumento de que não houve notificação conforme prevista, cuja prova 

deverá ser produzida pelo requerido a fim de comprovar, via documental, 

que o fez. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008975-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008975-13.2020.8.11.0001. AUTOR: CELSO DOS SANTOS REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação porposta em face do DETRAN/MT na qual a parte autora 

pleiteia a suspensão de multa de trânsito e dos pontos em sua CNH. Em 

síntese, afirma a parte requerente que descobriu ter multas em sua CNH 

as quais não lhe pertenciam, impedindo-o de ser contratado por empresa 

particular na função de motorista, alegando ainda a ilegalidade das multas 

pela ausência de notificação. Requer: “3. antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, com o cancelamento dos pontos lançados na CNH do autor, 

culminando-se multa diária, a ser fixada por Vossa Excelência, para o 

caso de descumprimento da ordem;”; O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz 

que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir 

quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 

para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Para habilitar a 

suspensão do ato quando se discute aspectos de legalidade da multa é 

necessário que a inicial venha instruída com prova documental do alegado, 

sem a qual não há como se concluir pela ilegalidade do ato combatido, 

mormente sem oportunizar a oitiva da parte contrária. Não se afasta ato 

com mera alegação fática do administrado/contribuinte, divorciada de 

prova. Desse modo, sem a apresentação da cópia integral do processo 

administrativo que resultou na imposição de penalidade no qual se poderá 

aferir, entre outros aspectos, a formalidade da notificação não é possível 

o afastamento, sem facultar o contraditório, do ato administrativo que se 

presume legítimo. O prazo máximo é para expedição da notificação de 

autuação. O documento apresentado pela parte autora é a notificação de 

imposição de penalidade, para a qual não há prazo determinado. Como a 

parte autora trouxe aos autos somente extrato da multa discutida, não há, 

a princípio, comprovação de extemporaneidade da notificação de 

autuação que autorize o afastamento do ato administrativo. Ante o 

exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, para que apresente(m) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009072-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1009072-13.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

BEZERRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como repetitivos três 

recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 

1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como 

determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão 

determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal Superior, que 

se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação da 

ordem determinada por aquela Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de 

processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 
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Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ProAfR no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] 

CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a 

seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao 

rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a 

tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que 

tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro 

Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Og 

Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, 

Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do processo, 

divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena 

Costa.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1058370-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRNEIRE AUXILIADORA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN GODOY DA COSTA OAB - MT10008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1058370-82.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GIRNEIRE AUXILIADORA 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: COORDENADOR CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Promova a 

secretaria retificação do polo passivo excluído o coordenador do MT PREV 

e Estado de MT e cadastrando como réu apenas o MT PREV. Cuida-se de 

ação para obtenção de pensão por morte de servidor público na qual a 

parte autora vindica: “ B) LIMINARMENTE, conceder tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, para que lhe seja concedido o beneficio 

da pensão por morte, em virtude do falecimento do seu genitor, SR. 

ARYDIO RODRIGUES DA SILVA, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

sob pena de multa diária, por estarem preenchidos os requisitos 

autorizadores, conforme alhures demonstrado;” O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, 

nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios 

ao excepcional deferimento da tutela, notadamente o risco de dano haja 

vista que a situação persiste há longo período. Também não há cópia do 

parecer administrativo negativo. Nesse contexto, convém facultar o 

contraditório. Além disso, o deferimento de liminar que obrigue o requerido 

a adotarem providência para a concessão imediata de pensão por morte 

implica em determinar, por via transversa, eventual liberação de recursos 

o que viola os limites do art. 1º e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º e 2-B 

da Lei 9494/97. Se há limitação até mesmo para a execução provisória de 

sentença condenatória de obrigação de pagar, tanto mais incide vedação 

para se antecipar liberação de recursos em juízo sumário, por meio de 

decisão de natureza precária, própria de fase de cognição não exauriente 

e amparada em alegações unilaterais. Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se com as advertências legais, especialmente para o reu 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059692-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOM PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - EPP (AUTOR(A))

ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN RADLOFF OAB - SC13617 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1 0 5 9 6 9 2 - 4 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  A U T O R ( A ) :  D O M  P A R K I N G 

ESTACIONAMENTO LTDA - EPP, ALEXANDRE FERNANDES REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação na qual a parte 

autora postula a suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Pede a 

concessão de tutela provisória nos seguintes termos: “FACE AO 

EXPOSTO, confiando os Autores, na escorreita interpretação das normas 

legais em apreço, no resguardo ao Estado de Direito ao ter por norte: '.. 

dar a quem tem um direito, na medida do que for possível na prática, tudo 

aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter' (GIUSEPPE 

CHIOVENDA, in Istituizoni di Diritto Processuale Civile, Nápoles, Jovene, 

1933, p.42), e diante das relevantes razões que plenamente caracterizam 

o fumus boni juris e o manifesto periculum in mora no presente caso, 

REQUER concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para o fim 

de determinar a suspensão do crédito tributário ante a caução oferecida 

do valor equivalente, determinando que o Requerido se abstenha de 

promover quaisquer medidas coercitivas em desfavor dos Autores, bem 

como exclua os dados dos mesmos do CADIN, da inscrição em Dívida 

Ativa e dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até que seja 

julgada a presente demanda, sob pena de aplicação de multa pecuniária 

diária, em valor a ser criteriosamente estipulado por esse emérito julgador, 

para que iniba o desrespeito a ordem do Poder Judiciário.” Argumenta, em 

síntese, que realizou remessa de parquímetros de Santa Catarina a um 

empregado na cidade de Tangará da Serra e houve indevidamente a 

tributação de ICMS, haja vista que a cobrança se deu porque a nota foi 

preenchida com equívoco, não espelhando a realidade da operação, pois 

o equipamento seria destinado a uso próprio, haja vista que a empresa 

opera com estacionamento naquelas localidades. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. É cediço que 

a viabilização de ordem suspensiva da exigibilidade do crédito tributário 

depende, nos termos do art. 151, II, do CTN, de depósito integral e em 

dinheiro, na forma do que preconiza a Súmula 112 STJ. Desse modo a 

ordem almejada só se viabiliza nessa condição. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência facultando reconsideração 

caso a parte autora opte pelo depósito integral em dinheiro em conta 

judicial vinculada a estes autos o qual fica, desde logo, autorizado como 

condição à eventual pedido de revisão da decisão. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII 

Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que dispõe para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intimem-se o requerente para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida conclusos para a 

sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010818-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WERISTON LIMA DUTRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1010818-13.2020.8.11.0001 AUTOR: WERISTON LIMA DUTRA JUNIOR 

REU: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido é o uma 

autarquia municipal de Várzea Grande –MT. O princípio da aderência 

territorial define que a atividade jurisdicional é exercida por órgãos do 

Poder Judiciário nos limites territoriais previstos no ordenamento jurídico. 

Cada território cria marcos para a atuação dos juízos de modo a 

assegurar que os entes públicos sejam demandados no órgão instalado 
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no seu limite geográfico, salvo exceções legais (art. 52 CPC). Nesse 

contexto, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá restringe sua 

atuação às ações propostas em face do Município de Cuiabá, Estados e 

suas autarquias e fundações. De outro lado, não possui jurisdição para 

decidir ações propostas contra outros municípios e suas autarquias, 

porque a jurisdição deste juízo não é de abrangência estadual. Ante o 

exposto, considerando a incompetência territorial deste juízo para 

processar e julgar a ação proposta em face de autarquia do Município de 

Varzea Grande, determina-se a remessa ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036571-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LODIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MARCELO GOMES PRATES (REU)

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036571-80.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LODIR PEREIRA DA SILVA REU: 

MARCELO GOMES PRATES, FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E 

TRANSPORTES URBANOS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Retifique a secretaria a autuação para realizar a adequação da classe 

processual e assunto, excluir o Fundo Municipal de Transito e Estado de 

Mato Grosso e incluir o Município de Cuiabá no polo passivo. A SEMOB é 

parte ilegítima, por ausência de personalidade jurídica, de modo que não 

pode integrar a lide. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial 

a fim de promover a inclusão do litisconsorte passivo necessário DETRAN- 

MT, haja vista o objeto da ação relativa à anotação no prontuário da CNH. 

Após, conclusos para a análise do pedido de tutela provisória. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003172-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003172-49.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEXANDRE DE SOUZA 

ANDRADE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O juízo 

determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial. 

Corretamente intimada a parte requerente quedou-se inerte. Ante o 

exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem resolução de 

mérito, o presente feito, na forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1051467-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (EXECUTADO)

EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1051467-31.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: LABORSAN - ANALISES 

LABORATORIAIS LIMITADA - ME EXECUTADO: EMPRESA CUIABANA DE 

SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Relatório dispensado 

por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se se pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

antes da sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no 

prosseguimento da lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da 

lide por meio da formalização da angularização processual, deve-se 

buscar a anuência da parte requerida em relação ao mencionado pedido 

de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados 

Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido 

Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em decorrência do 

Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, 

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no 

sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500520-29.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500520-29.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EUNICE PAES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005103-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA JENEZERLAU SANTOS CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005103-87.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DEBORA JENEZERLAU 
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SANTOS CALDEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. Trata-se de reclamação 

proposta em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – 

MTPREV, na qual a parte autora postula ordem judicial que determine que 

os requeridos se abstenham de descontar indevidamente a contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno e insalubridade. Intimada para 

apresentar cópia do procedimento administrativo que tenha resultado no 

indeferimento do seu pleito com o escopo de demonstrar o interesse de 

agir e que há pretensão resistida, a parte autora respondeu “... salienta-se 

que a requerente não ingressou na via administrativa.” O Supremo Tribunal 

Federal já decidiu que a instituição das condições da ação é compatível 

com o art. 5º, XXXV, da Constituição a República, nos termos da tese de 

repercussão geral fixada no RE 631240/MG: Ementa: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 

07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se que a 

demonstração de recusa administrativa é essencial para se comprovar o 

interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na hipótese dos autos, segundo as 

informações apresentadas, a parte autora não realizou requerimento 

administrativo. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para 

o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, 

substituto da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade 

analisada e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer 

no risco de se violar o princípio constitucional da separação de poderes. 

Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o 

conflito de interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no 

caso, sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem 

conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. 

Portanto, a ausência de regularização da preambular impede que o juízo 

possa aferir a presença das condições da ação. Ante o exposto, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC. Por disposição legal, é 

inaplicável condenação ao pagamento de custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010499-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO OAB - SP388575 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010499-76.2019.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RICARDO 

SANCHES FILHO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 
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em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014693-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POTIRA MAIARA RODRIGUES FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014693-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: POTIRA MAIARA RODRIGUES 

FORTES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se do termo de audiência (ID. 29797078) 

que a parte autora Potira Maiara Rodrigues não compareceu à sessão de 

conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora POTIRA 

MAIARA RODRIGUES à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 

27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamento das 

custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005481-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA ALBERGONI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005481-88.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIANA APARECIDA ALBERGONI 

DE SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O juízo 

determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial. 

Corretamente intimada a parte requerente quedou-se inerte. Ante o 

exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem resolução de 

mérito, o presente feito, na forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0505317-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505317-14.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000962-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000962-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Ante o exposto, 

considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro 

extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Seguem alvará(s) para levantamento do crédito, bem como 

o(s) próprio(s) à quitação de tributos, conforme identificado no cálculo 

efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. 

Intimem-se. Após o processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000250-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO BACAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000250-74.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO LEOPOLDO BACAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001628-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001628-31.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500906-30.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINE DUROURE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500906-30.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: AMANDA CRISTINE DUROURE 

DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Ante o exposto, 

considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro 

extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Seguem alvará(s) para levantamento do crédito, bem como 

o(s) próprio(s) à quitação de tributos, conforme identificado no cálculo 

efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. 

Intimem-se. Após o processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001722-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001722-76.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504476-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504476-19.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001301-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001301-86.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CRISTIANI FERNANDES 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Ante o exposto, 

considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro 

extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Seguem alvará(s) para levantamento do crédito, bem como 

o(s) próprio(s) à quitação de tributos, conforme identificado no cálculo 

efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. 

Intimem-se. Após o processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002834-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARRADINE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002834-75.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: RENATO CARRADINE SOUSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte autora 

pretende a execução de título executivo judicial, relativo à sentença 

proferida em outro processo que tramitou neste juízo. É cediço que, 

segundo a disciplina legal, o Juizado Especial possui competência para a 

execução dos seus próprios julgados, conforme disposto no art. 3º, § 1º, 

Inciso I, da Lei 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

por força da disposição prevista no art. 27 da Lei 12153/10. Art. 3º O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, 

no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no 

§ 1º do art. 8º desta Lei. No caso em exame, a parte autora pretende 

executar crédito oriundo de outro processo o que só pode ser feito nos 

próprios autos acaso ainda não expedida ordem de pagamento[1], haja 

vista que: “(...) a jurisprudência pacífica do STF é no sentido de ser 

vedado o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública (...)[ARE 

723.307-RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 8-8-2014, P, DJE de 

27-9-2016, Tema 755.]. Assim, considerando que não é possível se 

processar em autos apartados a execução definitiva de título executivo 

judicial formada em outro processo o presente feito deve ser extinto, sem 

resolução do mérito ante a ausência de interesse de agir. Ante o exposto, 

ausente a falta de interesse processual, JULGA-SE EXTINTO, sem 

resolução do mérito o presente feito, na forma do art. 485, VI, do CPC. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei nº 9099/95 e 27, da Lei nº 12153/09). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 100, § 8º da Constituição da República.
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